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هريَّة
َّ

 النشرة  الش

 1438 شوال 

 تنبيه: هذه نشرٌة شهرية وال تخضع لقواعد المجالت 

 ُتنشر هبا المقاالت التي كتبت بمجموعة المخطوطات اإلسالمية

acebook.com/almakhtutatF 

Twitter.com/almaktutat 

Telegram.me/almaktutat 

 يد اإللتوروي:للمراسلة عرب الرب

almaktutat@gmail.com 

 

 

 

 ة:مشرف المجموع

 عادل بن عبد الرحيم العوضي

 تنسيق وتحرير:

 ضياء الدين جعرير

إّن الحمد هلل نحمده ونستتتتت ينه ونستتتتتعوره  ون و  

باهلل من شرور أنوسنا وسّيئات أعمالنا  من يهده اهلل 

فال مضتتل له  ومن يضتتلل فال هاه، له  ونشتتهد أن 

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له  ونشهد أّن محّمًدا 

 عبده ورسوله.
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 فهرست العدد

حيح عايُّ ونسخُتُه من الصَّ ث الصَّ  05 عبد الرحيم يوسوان الُمحدِّ

 15 مص ب بن أنس اللهو متتبات الموصل

ُنبتتذة مختصتتتترة للتَّ رير بتتاإلبراةة ا  يرة من 

كتاب »هتتتتت  من 852نسخة الحافظ ابن حجر )ت

 «هتذيب التهذيب

 23 لنحالمحموه ا

نن التربى»ُنبذة مختصر عن  عبد   بي« كتاب السُّ

هتتتتتت   ورواياته  وبيان 303الرحمن النَّستتا ي )ت

 بالتتب الموقوهة منه

 29 محموه النحال

 طوط   وإجتتاةات   وأابتتات   وستتتتمتتاعتتات   

ي   5٧وتملتات .. ) ْطتتتتتتالَّ )  ط الشتتهاب الْقستتَّل

 هت  رحمه اهلل ت الى  923)ت 

 33 شبيب ال طية

 طوط   وإجتتاةات   وأابتتات   وستتتتمتتاعتتات   

تات .. ) بار،   58وتمل بارن لدين ال )  ط ولي ا

 هت  رحمه اهلل ت الى  889)ت 

 45 شبيب ال طية

إجتتاةة ال اّلمتتة عبتتد ال  ي  بن عمر  ابن فهتتد 

للشتتيإ إبراهيم بن  «هتتتتتت 921 - 850» الهاشتتمي

 50 ج رير ضياء الّدين
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 «هت 954 -  880ب د » حسن  ابن ال ماه،

 85  أ بار الوراث
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حيح غانيُّ ونسخُتُه من الصَّ  الُمحدِّث الصَّ

 عبد الرحيم يوسفان

 

غاني ؟  * من هو المحدِّث الصَّ

ِد بِن الْحْسِن البعداه،ُّ  يِن  ْأُبو الْوْضا ِِل  الْحْسُن بُن محمَّ ُّ الدِّ
ُهْو ْرِضي

ُّ الُ ْمر،ُّ    الْوقِ 
ْعانِي ُث  حامُل لواِء اللُّعِة يف ْةمانِِه.الصَّ ُّ الُمْحدِّ

 يَّلُه الْحنِْوي

 هت  بت )اْلُهور . 5٧٧ُولِْد سنْة )

ْبتِِه فقاْل: ولدُت بْصْعانْ  : سألُتُه ْعن نِسَّل ِّ
اعي قاْل ابُن السَّ

ْدٌة مِن باِلِه الِهنَّلِد ْوما   1) ْوِهي ْبلَّل

  2) وراِء النَّهِر.

ْنة رٍة عِ   3)نشأ بْع َّل ُسَّل
ِ
ْعايُّ مِنَّلُه   ى الصَّ نْى بِالِ لَّلِم  وكاْن والُدُه عالًِما  فْتْلقَّ لَّلميٍة ُت َّل

ْنْة   ِصيَّلْلُه على علماِء ْغ َّل ِه  وتاْبْع ْتحَّل ُعُلوْمُه ا ُولْى يف اللُّعِة وا ْْهِب والْحِديِث والِوقَّل

داْه ْسنْْة  610امَّ ْرْحْل إلْى أماكْن كثيرٍة  ْفْرْحْل إلْى ْمْتْة وْعْدٍن ْسنْْة ) هت   امَّ ْهْ ْل ْبعَّل

ِّ  ُامَّ ْ ْهْب ْرُسواًل مِْن الْخلِيَّلْوِة إلْى 615)
 الخليوِة ال بَّاسي

ِ
اْم النَّاصِر لِديِن اهلل هت  أيَّ

ين إِلتتُتتَّلمتِش ْسنْْة ) ِس الدِّ ْ مدًة  ُامَّ ْقِدْم منها ْسنْْة ) 61٧ملِِك الهنِد ْشمَّل
 624هت   ْفْبِقي

  ْوْهْ ْل الْيْمْن  ُامَّ عاْه إلْى بعداْه  ومنها ُأعيِْد رسواًل لْسنْتِِه مِن حضرةِ هت  ْفْحجَّ 

                                           

ْعاي1) ْجمِة  والنستتبة إليها على لو ين: صتتْ ِويِر الْعيِن الُم َّل ْملِة  وْتخَّل اِه الُمهَّل اْغانِي.   بوتِح الصتتَّ ان ر:  وصتتْ

 يف 3/408«: م جم البلدان»
ُّ
يِن الحسني ِر الدِّ ِّ بُن ْفخَّل

ْجة الْمْسامِِع »  و هْب عبُد الحي هة الْخْواطِِر وْبهَّل ُن َّل

ُب: « والنَّواظِرِ   «.جاغان»إلى أنَّها ُم رَّ

رُّ الثَّميُن يف أسماِء المصنِّوين  »2)  باكستان.    والهور اليوم مدينة من مدن344)ص« الدُّ

 .كابوْل   تقُع جنوْب غربي ال اصمِة أفعانيةٌ   هي اليوْم مدينٌة 3)
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داْه  ِّ إلْى ْرِضيَّْة بنِت إلتتُتتَّلمتِش ْملِْتِة الِهنَّلِد  فما ْرْجْع إلْى ْبعَّل
 ال بَّاسي

ِ
ْتنَّلِصِر باهلل الُمسَّل

ْرْة ليلًة  لت مِن  هت   ْفْأْقاْم بِها إلْى أنَّل ُتويف ليلةْ  63٧حتَّى ْسنْْة ) ْع ْعشَّل الُجم ِة لِتِسَّل

 هت . 650ش باْن ْسنْْة )

: وحضرُت هفنُْه بِداِرِه بِالْحِريَّلِم الطَّاهر،ِّ  ُامَّ ُنِقْل ب ْد  ُّ
ْياطِي مَّل قاْل تلميُذُه الدِّ

ِمُلُه ْ   ْة فُدفِْن هبا   كاْن أوْصْى بذلْك  وأعدَّ لِْمنَّل ْيحَّل سيْن ُ روِجي مِن بعداْه إِلْى متَّ مَّل

  1) هيناًرا  ْفُحِمْل وُهفِْن بِِجواِر الُوْضيِل بِن ِعياٍض. اهت.

 َثَناُء الُعَلماِء عليهِ  *

: كاْن 
ِّ
ْياطِي مَّل ْتِويَّلٌض  مِنَّلُه قوُل تلميِذِه الحافِِظ الدِّ ْعايِّ ُمسَّل ْانْاُء الُ ْلماِء ْعلى الصَّ

ِه والحديِث  قرأُت عليِه التثيْر... ْشيَّلًخا ْصالًِحا ْصُدوًقا ْصُموًتا إِماًما فِي اللُّع ِة والِوقَّل

  2) اهت.

ُرُه  الحيْن  ساْر ِ كَّل  الصَّ
ِ
:  كاْن مِن أفراِه الُ لماِء وأولياِء اهلل

ِّ
ْوقاْل ابُن الُوْوطي

ْعِة الْ ْربِيَِّة والْمْ اي ِة واللُّ ْباِر النَّْبِويَّ مِس يف اآلفاِق... وكاْن ْعاِرًفا با  َّل  ْمِسيَّلْر الشَّ

هِد والِ باهةِ   . 3)ا ْهبِيَِّة وال ُّ

.
ِّ
: كاْن إليِه الُمنَّلتهْى فِي اللِّساِن ال ربي

ُّ
ْهبِي    4)وقاْل الحافُظ الذَّ

 

 

                                           

 . 14/636«: تاريإ اإلسالم  »1)

مياطِي يف 2) ُّ تلميذ الدِّ
هبي  . 14/636«: تاريإ اإلسالم»  ْنْقله الذَّ

مُع اآلهاِب يف م جِم ا لقاِب   »3)  .5/490«: ْمجَّل

 . 14/636«: تاريإ اإلسالم  »4)



-٧- 

 

غانيِّ  * ُيوُخ الصَّ
ُ

 ش

ُكُر مِنَّلهم فِي الحديِث: عايِّ ُشُيوٌخ ُكُثٌر  ْنذَّل  لإلِماِم الصَّ

يِن أبو الُوُتوِح ْنصُر بُن أبي ا -1 ٍد البعداه،ُّ  الْم روُف برهاُن الدِّ لْوْرِج محمِّ

ِظ  618)الُمْتْوفَّى سنْة « الُحْصر،ِّ »بت باِت الُمشاِر إِليهم بالِحوَّل ِة ا اَّل هت   أحُد ا  ِمَّ

مِة. واإلتَّلقاِن  أ ذ عنَّلُه الحديْث بمتْة الُمْترَّ
 (1  

روُف بت -2 ٍد عبُد الْ  يِ  بُن أحمْد بِن مس وٍه  الْم َّل اصِ  ابنِ »أبو محمَّ « الْجصَّ

  2) هت   ْأْ ْذ عنه الحديْث ببعداْه. 616)الُمْتْوفَّى سنْة 

ُّ البعداه،ُّ  الم روُف بِت - 3
ِف بِن أبي ْس ٍد ا ْْةِجي ٍد اابُت بُن مشرِّ ِن البنَّاء ابَّل » أبو ْس َّل

داْه. 619)الُمْتْوفَّى سنْة «    3) هت    ْأْ ْذ عنه الحديْث بِْبعَّل

.ْوْهؤالِء الثَّال ِجِ ،ِّ اُة ْسِم وا مِن الحافِِظ ْأبي الوقِت السِّ
 (4  

ِد البعداه،ُّ  الم روف بت -4 اةِ »أبو ْمنَّلصوٍر س يُد بُن محمَّ ةَّ  )الُمْتْوفَّى سنةْ « ابِن الرَّ

ْداْه. 616   5) هت   ْأْ ْذ ْعنَّلُه الحديْث بِْبعَّل

 

                                           

ْجْمتِِه: 1)  )ط. الحوت . 294/ 2«:  يل التَّقييد»و  22/163«: سير أعالم النبالء»  ُينَّلْ ُر لِْترَّل

ْجْمتِِه: 2)  )ط. الحوت . 364«: التَّقييد»  و13/4٧6«: تاريإ اإلسالم»  ُينَّلْ ُر لِْترَّل

ْجْمتِِه: 3)  )ط. الحوت  . 225«: التَّقييد»  و22/152«: سير أعالم النبالء»  ُينَّلْ ُر لِْترَّل

ِل بُن ِعيستتتى الستتتِّ    أبو الوقت ْعبدُ 4) حيح»ج ،ُّ ْأْحُد أشتتتْهِر ُرواِة ا ْوَّ يف ْةْمنِه  بل إنَّ أغلْب « الجامِع الصتتتَّ

رٌة ْعليه  صابٌَّة يف ظِلِّه  ين ر لورجمته: 
رين للتِتاِب ها ِ  .303/ 20«: سير أعالم النبالء»رواياِت المتْأ ِّ

ْجْمتِِه: 5) صر المحتاج »  و20/169«: سير أعالم النبالء»  ُينَّلْ ُر لِْترَّل  المخت
ِّ
بيثي / 2«: إليه من تاريإ ابن الدَّ

 )ط. مصطوى جواه  . 95
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 َتَلاِمَذُتهُ  *

 إِلْى بالٍه كث
ُّ
ْعانِي يرٍة  ُيويد وْيستويُد  ْفنْْشْر ِعلَّلْمُه يف الِهنَّلد رحْل اإِلماُم الصَّ

 والِسنَّلد وْعْدن والِ ْراِق  ومن أشهر ْتالمْذتِِه:

1-  
ُّ
مياطي مِِن بُن ْ ْلٍر الدِّ يَّلِن عبُد الُمؤَّل ُث ْشرُف الدِّ حافُظ ْةمانِه اإلماُم الُمحدِّ

  1) هت   ناسُإ ُكُتبِِه وْراِويَّلها عنُه. ٧05)الُمْتْوفَّى سنْة 

 )الُمْتْوفَّى سنْة  -2
ِّ
ةاِق بُن أحمْد بِن الُوْوطي يِن عبُد الرَّ رُخ كماُل الدِّ ُث الُمؤِّ الُمحدِّ

رُّ الثَّميُن يف أسماِء المصنِّوين»هت   صاحب  ٧23   2)«.الدُّ

 بِن ج وْر  ابُن الصبَّاِغ الُتو - 3
ِ
يِن صالُح بُن عبِد اهلل َّل الدِّ

ُر ُمحيِي ث الُمْوسِّ  يفُّالُمحدِّ

. ٧2٧)الُمْتْوفَّى سنْة 
ِّ
ْعانِي حيِح عن الصَّ   3) هت  أْحُد ُرْواِة الصَّ

فاتِهِ  *
َّ
عريُف بُمَصن

َّ
 الت

ْعِة وا ْْهِب  تربو   مصنَّواٌت متنوعٌة يف علوم الْحِديِث واللُّ
ِّ
ْعانِي للحافِِظ الصَّ

وي ْشهاهًة على متاْنتِهْ  ًوا  ْوْيتَّل ين علْى ْاْمانِيْة ْعْشْر ُمْؤلَّ ا أنَّ تلميْذه الحافْظ شرْف الدِّ

َّ ْقد انَّلْتسْإ ُم ْ ْمها بيِدِه  وقرْأها عليَّلِه.
ياطي مَّل  الدِّ

ثِيَِّة  والتي عرفنا منها: ْواتِِه الْحِديَّل ُر ُجُهوِهِه وُمْؤلَّ نْا يف هِذه الُ ْجاْلِة ِ كَّل  وما ْيُهمُّ

                                           

ِتِه: 1) ْجْم اف ية»  ُينَّلْ ُر لِْترَّل )ط.  1/341«:  يل التَّقييد»)ط. هجر   و10/102للستتتتبتي: « طبقات الشتتتتَّ

 الحوت .

ْجْمتِِه: 2) )ط. أبي  5/168«: لسان المي ان»)ط. إحسان   و 2/319للسبتي: « فوات الْوْفْيات»  ُينَّلْ ُر لِْترَّل

 غدة .

ِه: 3) ْجْمتتتِ رر التتتامِنتتة»  ُينَّلْ ُر لِْترَّل «  طبقتتات الموستتتترين»)ط. حيتتدر ابتتاه   و 2/356البن حجر: « التتدُّ

اووه،:  عايِّ المحووظ بمتتبة هارنده )1/219للدَّ   .365  وُينَّلْ ُر ا صُل الخطِّي لروايِة الصَّ
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 عنَّلها.  وْسْيأتِي الحديُث «صحيِح الُبخار،ِّ »ُنسخُتُه مِن  - 1

ٌر ُمْباْرٌك  ْ اْع  -2 ْطْوِويَّة  وهو ِسوَّل ْمشارُق ا نواِر النَّبويَّة مِن ِصحاِح ا ْ باِر الُمصَّل

ِة ُكُتٍب  ْوْأبَّلْدْع يف  ُّ مِنَّل ِعدَّ
ْعانِي ِصيُتُه وْكُثْرتَّل حواِشيِه ْوُشُروُحُه  ْجْمْ ُه اإلْماُم الصَّ

ِذيبِه  ْفالقْى ْرْواًجا وُش  لِِه. والتتاُب ْمطَّلبوْترتيبِِه وْتهَّل ِم وْأهَّل رًة بين ُصُووِف ْطْلْبِة الِ لَّل  ٌع. هَّل

أْسامِي ُشُيوِخ البخار،ِّ ْوُكنْاُهمَّل ْوْأنَّلْساُبُهمَّل ْوْتْواِريُإ ْوْفْياتِِهمَّل ْوْأْسامِي ْمن ْرْووا  – 3

.  ْعنَّلُهمَّل ْوُكنْاُهمَّل ْوْأنَّلْساُبُهمَّل

ْجْى مِن ِصْحاِح حديِث المُ  - 4 طوْى.مِصباُح الدُّ  وُهو يف ْحيِِّ  الْ ْدِم.  1) صَّل

ْحاِح الْمأَّلُاوْرِة.  - 5 مِس الُمنيْرِة مِْن الصِّ اُج الشَّ  وُهو يف ْحيِِّ  الْ ْدِم. 2)ُهوَّ

حابِة  والتتاُب ْمطَّلبوٌع. - 6 حابِة يف ْبياِن ْمْواِضِع ْوْفْياِت الصَّ  ْهرُّ السَّ

ُضوْعاِت  قال ْعنَّلْها ال – ٧ ْهاِب  رسالة يف الْموَّل : ْ ْكْر فِيْها ْأْحاِهيْث مِْن )الشِّ ْخاِو،ُّ سَّ

ْعاْن  ْو )ْفْضا ِِل  بَّلِن ْوهَّل
ِ
ِّ ْوْغيَّلِرِهْما ْكت )ا ْرْبِ يْن  ال

لِيِشي ِم  لإِلِقَّل ِّ  ْو )النَّجَّل
ُقْضاِعي لِلَّل

ِّ بَّلِن أْ 
ِّ  ْو )الْوِصيَِّة  لِْ لِي

ْبلَّلِخي ِد بَّلِن ُسُروٍر الَّل ُ ْلْماِء  لُِمْحمَّ ْوْهاعِ الَّل ْبِة الَّل  بِي ْطالٍِب  ْو )ُ طَّل

نْْم بَّلِن ْسالٍِم  ْوِهينْاٍر  ُطوٍر  ْوْيعَّل نَّلْيا ا ْْشجِّ  ْوْنسَّل ِّ صل م  ْوْأْحاِهيِث ْأبِي الدُّ
ْواْهاِب النَّبِي

هْ  ْ اْن ْعنَّل ْأْنٍس ْو )الِورَّل ْخِة ْسمَّل ْبْة  ْوُنسَّل ْبْة إِبَّلْراِهيْم بَّلِن ُهدَّل ِّ  ْوْأبِي ُهدَّل
ِس  الْحْبِشي وَّل

ٌر ْيِسيٌر.  ْحْسِن  ْوْما فِيِه ْض َّل ِحيِح ْوالَّل ْتثِيُر ْأيَّلًضا مِْن الصَّ ِّ  ْوفِيْها الَّل
ْلِمي يَّل   3)لِلدَّ

                                           

عايُّ يف مقدمة 1)  يف   و«الْمشارق»  ْ ْكْرُه الصَّ
ُّ
نِي ِويَّل   .355)ص«: مشيخته»الْق َّل

عايُّ يف مقدمة 2)  «.الْمشارق»  ْ ْكْرُه الصَّ

 . )ط. علي حسين علي 3/324للسخاو، « فتُح الُمعيِث  »3)
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ْر لُه شرٌح عْلى صحيِح الُبخار،ِّ  - 8
 . 1)وُ كِ

حيحِ  * غانيِّ ِمن الصَّ  نُْسَخُة الصَّ

ْخْتُه مِْن  ُّ رحمه اهلل ُنسَّل
ْعانِي حيِح الجْ »ْكْتْب اإلْماُم الصَّ ْداْه  « امِِع الصَّ يف ْبعَّل

ر ْلُه الُوُقوُف ْعلِيِه مِن ُنْسِإ التِتاِب وِرْواياتِه  ِحيِحْها وْضبَّلطِها ْعْلْى ْما ْتْيسَّ ْتنْْى بِْتصَّل واعَّل

ُروْءٌة على الِوْربَّلِر،ِّ صاحِب اإلماِم الُبخار،ِّ   ْخٌة ْمقَّل ها ُنسَّل ُاوقِة  ومِن أهمِّ الُمتَّلْقنِة الْموَّل

ْياْهاِت وعليها  طُّ  ْبْت ما فِيْها مِن الْهْوامِِش وال ِّ ه  حيث ْقاْبْل ُنسْخْته ْعليَّلها وأاَّل

ْؤاالِت  كما ْقاْبْلها على ُنْسٍإ ورواياٍت ُمت دهٍة  وا تاْر لها رموًةا  منها: )هتتت   والسُّ

  و)ستتتت  للُمسْتملي  و)فتتتت
ِّ
ويي ِّ  و)حتتت  للْحمُّ

ْخِة   لِْما يف بي الْهيثِم الُتشِميْهني  ُنسَّل

ْمْل النُّْقْط ) . واسْت َّل ْواياِت أو النُّْسِإ التي ْ الْوتَّل ما يف ِرْواْيِة 00الِوْربَّلر،ِّ   لُينبِّهْ على الرِّ

  وما وافقتَّل روايْة الِوربر،ِّ ْجْ ْل النُّْقْط فوْق  2)الِوْربَّلِر،ِّ والتي قدَّل ْتِصُل إلى تِسع نِْقاطٍ 

ِة الواِء )فتتتتت   .000تتْمدَّ

ْختِِه يف ْانْايا  ْعايِّ هذا بالْقبوِل  وْ كروا ُفُروْق ُنسَّل ْى الُ لماُء عمْل الصَّ وقدَّل ْتْلقَّ

تِي»ُشروِحهم  و كرها ابُن ْحْجْر يف الوتح واصًوا إياها بقوله:  ْداِهيَّة الَّ ْبعَّل ْخة الَّل  النُّسَّل

                                           

 يف 1)
ُّ
هبي ،ُّ يف 14/636«: تاريإ اإلستتتتالم»  ْ ْكْرُه الذَّ ُة يف تراجِم الحنويَّة»  والْع ِّ نِيَّ وعبُد « الطَّبقات الستتتتَّ

 فِي ال
ُّ
 الحستتني

ِّ
امِِع والنَّواظِرِ »حي ْجة الْمستتْ هة الْخْواطِِر وْبهَّل أستتماِء التتِب »ورياض ةاهه يف  1/93«: ُن َّل

ِم لتشِر ال ُّنونِ     )ط. الوتر .36)ص:« الُمْتمِّ

لهندية أن ا   إن الُمراجع لألصول الخطية ْيرْى تباينًا بيْن النُّسِإ يف عدِه النقاِط هذِه  ما هفع بمحققي الطب ة2)

قدَّل تجاه دن  يَّل
ما ْنرى طب ْة لِ ها  ْبين عدُه كاْن  ْقُه ُنقط  مهما  كاْن ْفوَّل ْما 

بالرم  )ن  لِ هذِه ليتتووا  كلَّ  ت 

ًها عنها.  الوروِق  واكتوت بطباعة المتن مجرَّ
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ُّ
ْعانِي ٍد ابَّلُن الصَّ ْمة ْأُبو ُمْحمَّ ْ الَّ ْحْها الَّل ْحاب ْأبِي  ْصحَّ د ْأنَّل ْسِمْ ْها مِنَّل ْأصَّل ْعِو،ُّ ْب َّل اللُّ

ة ُنْسإ ْوْجْ ْل ْلْها ْعاْلْمات ْوقَّلت ْوْقاْبْلْها ْعْلْى ِعدَّ  . 1)«الَّل

تِي ْتنَّلْقِسُم إلى  تِي فِيها  والَّ ْياهاُت الَّ ْعانِيَُّة ال ِّ ومِنَّل ْأبَّلرِة ما ْتْميَّ تَّل بِِه النُّسْخُة الصَّ

ْعين:  ْنوَّل

حيِح ليستَّل يف النُّْسِإ الُمتداولِة  وهذِه علْى وجوٍه:ةِ  - 1  ياهاٌت علْى ْمتَّلِن الصَّ

:  -أ  أسانيٌد لمتوٍن ْسْبْق أنَّل ْ ْكْرها الُبخار،ُّ

  : »63كما جاْء ب ْد حديِث أنس رضي اهلل عنه ) 
ِّ
 ْبيَّلنْما نحُن جلوٌس مْع النَّبي

جدِ  له: )ْرْواُه «ه ْل رجٌل على ْجْمٍل... ْصلَّى اهلُل ْعْليَّلِه ْوْسلَّْم يف الْمسَّل    ْعِقْب ْقوَّل

ٌّ بَّلُن ْعبَّلد
ْانْا  ُموْسى ْوْعلِي ُه: )ْحدَّ ُمِعيْرِة ْعنَّل ْاابٍِت  ْما ْنصُّ ْحِميد ْعنَّل ُسْليَّلْماْن بَّلِن الَّل الَّل

ْانْا ْاابٌِت  ْعنَّل  ُمِعيْرِة: ْحدَّ ْانْا ُسْليَّلْماُن بَّلُن الَّل ْماِعيْل: ْحدَّ  ْأْنٍس...  ْوْساْق  ُموْسى بَّلُن إِسَّل

ْحِديْث بِْتْمامِِه.  الَّل

ُه: )ْهْذا الْحِديُث ْساقٌِط مِنَّل  ْعايِّ ما نصُّ نقل ابُن حجٍر عن ْهامِِش ُنسخِة الصَّ

ِوْربَّلِر،ِّ ْصاِحِب الُبْخاِر،ِّ ْوْعْليَّلْها ْ طُُّه  تِي ُقِرْ تَّل ْعْلى الَّل ْخة الَّ ْها إاِلَّ فِي النُّسَّل النُّْسِإ ُكلِّ
 

(2 .  

 ةياهُة ْمْ لَّقاٍت ليستَّل يف النُّسِإ الُمْتْداْوْلِة:  -ب 

عيِر والتبيِر: )قاْل ْأبو ْعمٍرو: ورأْى عمُر  ِر ْعلْى الصَّ كما جاْء ب ْد باِب ْصْدقِة  الِوطَّل

                                           

ريِة ببعداْه  ك153/ 1«: فتح البار،  »1) رستتِة الُمستتْتنَّلصتتِ ما يف ا صتتِل   وقد استتتقرتَّل هذه النُّستتخِة يف الْمدَّل

عايِّ المحووظ بمتتبة هارنده )   .365الخطِّي لورع نسخة الصَّ

 153/ 1«: فتح البار،  »2)
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ْى ماُل الْيتِيَّلِم .   وابُن عمْر وجابٌر وعا شُة وطاوٌس وعطاٌء وابُن ِسيريْن أن ُي كَّ
ٌّ
وعلي

ْى ماُل المجنوِن . وقاْل ال ُّ  : ُي كَّ  هر،ُّ

خِة الِوْربر،ِّ . عايِّ  نقلها مِن ُنسَّل  وهذِه الم لقاُت ال توجُد إالَّ يف نسخِة الصَّ

ًقا: -ج   وصُل حديٍث جاْء يف النُّسإ الُمْتْداولِة م لَّ

 ْصلَّى اهلُل »منها حديُث أبي ُهريرْة رضي اهلل عنه المشهوِر: 
ِ
ْليَّلِه عْ ْعنَّل ْرُسوِل اهلل

ْر ِهينْاٍر  لِْوُه ْألَّل ْرا ِيْل ْأنَّل ُيسَّل ْض ْبنِي إِسَّل ْرا ِيْل ْسْأْل ْب َّل ْم ْأنَُّه ْ ْكْر ْرُجاًل مِنَّل ْبنِي إِسَّل ْوْسلَّ

ِهُدُهم... ْهْداِء ُأشَّل تِنِي بِالشُّ الحديث  جاْء موصواًل يف باِب التوالِة يف « ْفْقاْل ا َّل

ْانْا ْعبَّل  يَّلُث .القروِض  إ  قال فيه: )ْحدَّ ْانِي اللَّ     1)د اهلل بَّلن ْصالٍِح: ْحدَّ

ْوُر بَّلُن ْربِيْ ْة ... . ْانِي ْج َّل يَّلُث: ْحدَّ : ْوْقاْل اللَّ
ِ
 وهو يف ُنْسخنا: )ْقاْل ْأُبو ْعبَّلد اهلل

 ِةياهاٌت مِنَّل كالِم اإلمام البخار،ِّ على ا سانيد  مِن بياِن مبهٍم أو ْتتَّلِميِم إسناٍه: -ه

   ب ْد أنَّل ساْق الحديْث من طريِق ابن أباْن: قال 6433الحديِث ) كقولِِه يف

راُن بُن أباْن . : )هو ُحمَّل
ِ
 أبو عبِد اهلل

  يف بياِن المراهِ مِن قولِِه: )وقال غيره: سبْع ْتْمراٍت  ةاه: 5٧68وقولِِه ب ْد الحديِث )

. 
ٍّ
 )ي ني حديْث علي

 ةياهاٌت يف شرِح الحديِث:   -هت 

طِي 1511ْدقِة الِوطِر ب ْد حديِث نافٍع عن ابِن عمْر )ْكْما فِي ْص   : )ْحتَّى إِنَّل ْكاْن ُي َّل

                                           

ْوقَّلت 1) ر يف رواية ْأْبي ْ رٍّ والمستتتملي ْوْأْبي الَّل ْبحَّل   والحديث يف نستتخنا وقع موصتتواًل فِي ْباب التِّْجاْرة فِي الَّل

(2063.  
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نِي ْبنِي ْنافٍِع . : ْي َّل
ِ
: )ْقاْل ْأُبو ْعبَّلِد اهلل ِّ

ْعانِي ْخِة الصَّ َّ   ْةاْه فِي ُنسَّل
 ْعنَّل ْبنِي

: -و  ةياهاٌت فقهيٌة ب ُضها مِن غيِر طريِق الِوربر،ِّ

ِي المؤمنين عا شْة وأمِّ ْسْلْمْة رضي اهلل عنهما )كما جاْء ا ْر حديِث أُ  -1931مَّ

ُر مثْل الُمجامِِع؟ قاْل: ال  1932 ْطْر ُيْتوِّ : إِ ا ْأفَّل
ِ
 : )قاْل أبو ْج وٍر: سألُت أبا عبِد اهلل

هْر . ِضِه وإنَّل صاْم الدَّ  ْأال ْترْى ا حاهيْث: لمَّل ْيقَّل

ُد بُن أبي ْحاتمٍ  اُق الُبخار،ِّ  ْنْقْل عنُُه الِوربر،ُّ يف أكثْر مِن  وْأبو ْج وٍر ْهذا ُهو محمَّ ورَّ

حيِح. ضٍع يف ُنسختِِه مِن الصَّ  ْموَّل

عايِّ ةياهُة : )قاْل أبو  وكذا ما جاْء ب ْد باِب التَّ جيِل إلى الموقِر  جاْء يف نسخِة الصَّ

: ُي اُه يف هذا الباِب ْهمَّل ْهمَّل 
ِ
  ولتنِّي ُأريد ْأنَّل حديُث مالٍك عِن ابِن شهاٍب   1)عبِد اهلل

  2)ُأه ْل فيِه غيْر ُم اٍه .

تِي  -ة  حيح يف النُّسِإ الَّ واة للصَّ ًها لراٍو من الرُّ ُد ْتْورُّ ةياهاٌت مِن ُنسخِة الِوربر،ِّ ُت ضِّ

 بأيديَّلنا: 

 من ةياهة باٍب وحديٍث يف 
ِّ
لِي ْتمَّل ومثاُل  لْك ما وقع يف روايِة أبي ْ رٍّ عن الُمسَّل

اٍر: 1٧11ب ْد الحديِث ) كتاِب الحجِّ  ُل بُن ْبتَّ انا ْسهَّل    وُهْما: )باُب ْمنَّل ْنْحْر بِْيِدِه. حدَّ

 
ُّ
انا ُوْهيَّلٌب  عن ْأُيوْب  عن ْأبِي قِالْبْة: عن ْأْنٍس  ْوْ ْكْر الْحِديْث  قاْل: وْنْحْر النَّبي حدَّ

ٍن قِياًما   ْم بِْيِدِه ْسبَّلْع ُبدَّل ْرنْ ْصلَّى اهلُل ْعْليَّلِه ْوْسلَّ ْلْحيَّلِن أقَّل ى بِالْمِدينِْة ْكبَّلْشيَّلِن أمَّل يَّلِن. وْضحَّ

                                           

   بم نى أيًضا.1)

ُشيوِ ِه. ان ر كالْم ابِن حجْر يف    ونحو هذا التالمِ 2) سِإ  ال عنَّل  سختِِه عنَّل ب ِض النُّ نقْلُه أبو  ٍر يف هامِش ن

 .3/515«الوتح»
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ْتْصًرا .   ُمخَّل

عايِّ أنَّ يف نسخِة الِوربر،ِّ ب ْد الباِب قوُله: )يف  لْك  والذ، يف ُنسخِة الصَّ

   . ُّ عن الِوْربَّلِر،ِّ
لِي ْتمَّل ُد ما ْرْواُه الُمسَّل اٍر عنَّل ُوْهيَّلٍب . وهذا ُي ضِّ ِل بِن ْبتَّ  حديُث ْسهَّل

ْرْع  - 2 ْلُبها يف التَّوجيِه اللُّعو،  مِنها ما ْجاْء يف )باِب ْمنَّل ْأسَّل ةياهاٌت يف الهوامِش  ْأغَّل

ْضْع  : ْأوَّل ْرْع بناقتِِه  ْأوَّل عايُّ: )كذا وقْع  والصواُب: ْأسَّل ناْقْتُه إ ا ْبْلْغ الْمِدينْْة  قاْل الصَّ

 ناقْتُه .

واة  ْمِل مِْن الرُّ كقولِِه يف بياِن مْن هْو )عمران أبي بتر  الوارِه  ومِنها يف بياِن الُمهَّل

.4518يف الحديِث ) ر،ُّ لٍِم الْقصيُر الْمنَّلِقر،ُّ الْبصَّل   : ُهو ْأبو بتٍر عمراُن بُن ُمسَّل
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 مكتبات الموصل

 مصعب بن أنس اللهو

 

الذ، هدانا  هلل الحمد  الحمدهلل الذ، علم بالقلم علم االنستتتتان مالم ي لم

 ما كنا لنهتد، لوال أن هدانا اهلل لهذا و

فمنذ  أن كانت باله الرافدين وال ت ال فيها كنوة من المخطوطات بل ب ض 

نت  وقد كا  النواهر مما ج لها  محط أن ار المهتمين بالوراث  الل السنين الماضية

تحتوظ ب ض البيوتات ال لمية  والمساجد بالمخطوطات حتى بدأ جم ها تحت 

ان يجول يف  اطر، أن أجمع ب ض ما كتب فيها من أول  نشأهتا وك  سقر واحد

 وب ض االمثلة عليها  أسأل اهلل أن ينوع هبا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمو ج   تم أوقاف متتبة الموصل
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 مكتبة األوقاف في الموصل :

شرة يف متتبات جوامع الموصل ومدارسها  كانت المخطوطات والتتب منت

ية ال ديدة وكانت فترة تو لدين بة واحدة ا تاهتا يف متت حيد تلك المتتبات ولم شتتتت

 ضتتتتخمة لدى ال ديد من الموترين والمثقوين والتتاب من أبناء الموصتتتتل وترجع

نشتتتاء متتبة عامة لألوقاف يف الموصتتتل ستتتنة إأولى المحاوالت الجاهة يف ستتتبيل 

قد أو   م192٧ ية ف حال بة ال عام أما المتت ها هيوان ا وقاف  هجر،  1392نشتتتتا

 م  19٧2\

يضتتتا  وكانت تضتتتم عدها من ا قستتتام هي قستتتم ألى جانبها مدرستتتة إوبنى 

ألر كتابا مطبوعا  21المخطوطات وقسم التصوير   وقسم للمطبوعات وكان يضم 

بقستتميه ال ام والخاص وقستتم لتستتجيل التتب وقستتم لتصتتنير وفهرستتة وقستتم 

وكتتانتتت بنتتايتتة المتتبتتة تضتتتتم  مس قتتاعتتات هي قتتاعتتة ل رض نوتتا س   للتجليتتد

 ٧0 تتتتتتتلمخطوطات والمواه ا ارية وقاعة مطال ة للرجال وأ رى للنستتاء تتستتع لا

  باحثين وتم افتتاح المتتبة 8مطالع وقاعتين للباحثين الرجال والنستتاء تتستتع لتتتتتتت)

ول أعبد الرةاق  الطا ي    وكان ستتتتالم19٧4\2\8رستتتتميا يوم الجم ة الموافق 

التي وصلت  أو وصل  الموقوفة ويحتو، هذا القسم على مخطوطات الم  1).منا هاأ

   مخطوط فيهتتا النتتاهر  4200وقتتد بلغ عتتدههتتا ) هتتداء على ستتتتبيتتل اإلإليهتتا 

                                           
 صتتترفبت. ) القطان العوور عبد عمر:  بقلم متتبة ا وقاف يف الموصتتتل النشتتتأة و المراحل التي مرت هبا   1)

 سالم االستا  بجهد  2٧9/  1 الموصل يف  مةال ا ا وقاف متتبة مخطوطات فهرس  مقدمة وراجع   يسير

   .أحمد عبدالرةاق
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نت موجوهة عند افت   1). والنويس كا نات التي  تاريإ و الخ ا بة حستتتتب  تاح المتت

   2).  انة 52 ليهاإانتما ها 

  3)ويف هذه الِخ انات مخطوطات لم يتورغ أحد للت رير هبا.

 :فوظات في مكتبات الموصلبعض المح

 -  هتتتتت901 عام نسخت –المؤلر جالل الدين المحلي  -شرح جمع الجوامع   -

 . 4)محووظة يف   انة الحجيات

  يف محووظة -   هتتتتتت 51٧ عام نستتخت  - الع الي ماماإل المؤلر  –المستتتصتتوى  -

 .    5)  الحجيات   انة

 المصتتنر على قر ت نستتخة من كتبت -عجلون قاضتتي ابن -المنهاج تصتتحيح -

 .  6)  الحجيات   انة يف محووظة-  طه وعليها

محووظة يف    انة   -بخط المؤلر   -خصتتتاصتتتي  تتتتتتتال –التواية شتتترح العاية  -

                                           
 .1/2٧9وقاف ال امة يف الموصل فهرس مخطوطات متتبة  ا   1)
 .وقاف ال امة يف الموصلنواهر ونوا س مخطوطات متتبة ا   2)

:  لموضوعومن أراه التوسع يف هذا ا  296مخطوطات المتتبة المرك ية يف الموصل س يد الديوه جي ص  3)

يرجع  إلى بحث ) المخطوطات الموقوهة يف متتبة أوقاف الموصتتل    ه. را د الراشتتد  مدعم بئحصتتا يات  

 وشواهد.

   . 34/ 3ج الموصل يف ال امة وقافا  فهرس مخطوطات متتبة   4)

 . 35/  3وقاف ال امة يف الموصل جفهرس مخطوطات متتبة  ا   5)

 .44/ 3قاف ال امة يف الموصل جوفهرس مخطوطات متتبة  ا   6)
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 .   1)الحجيات  

   انة يف محووظة  - هتتتتتت 1068 عام نستتخت – 3شتترح المنتهى للبهوا الج ء  -

 . 2)  سالميةاإل المدرسة

محووظة يف   -  هتتتتتت 1062نستتخت عام  -  3  2  1الج ء  كشتتاف القناع للبهوا -

 .   3)سالمية    انة المدرسة اإل

ستقيم يف تبيان القران التريم  - صراط الم ضمن ي -بن محمد بن  ضر أحمد  -ال ت

محووظتتة يف   انتتة جتتامع النبي  ت ليقتتات وهوامش بخط المؤلر  هيف حواشتتتتيتت

 .  4)شيث

نستتخة مصتتححة على نستتخة   -ا رهبيلي يوستتر  -ا ةهار شتترح المصتتابيح   -

 .     5)محووظة يف   انة جامع النبي شيث   -هت  ٧6٧المؤلر 

  - المؤلر نستتخة على منستتو ة نستتخة – ا اير ابن –النهاية يف غريب الحديث  -

 .   6) شيث النبي جامع   انة يف محووظة

   - ؤلرالم بخط نستتتتختتة –التتديتتاربتر،  -الخميس يف أحوال أنوس النويس  -

                                           
 . 51/   3ال امة يف الموصل ج ا وقاففهرس مخطوطات متتبة    1)

 . 45/  2ال امة يف الموصل ج ا وقاففهرس مخطوطات متتبة    2)

 . 46  45/  2ال امة يف الموصل ج ا وقاففهرس مخطوطات متتبة    3)

 .154/  3وصل جال امة يف الم ا وقاففهرس مخطوطات متتبة    4)

 . 155/  3ال امة يف الموصل ج ا وقاففهرس مخطوطات متتبة    5)

 . 156/  3ال امة يف الموصل ج ا وقاففهرس مخطوطات متتبة    6)
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 .   1) شيث النبي جامع   انة يف محووظة

وحتى ال أطيتتل على القتتارك التريم فتتالمتتبتتة ت ور بين أروقتهتتا بتتالمخطوطتتات 

ضتتافة التثير إ الل اطالعي  عند ال مل  أنه تم وأعتقد من   والمجاميع  ات القيمة

س الوهرلحق يف الج ء التاستتتتع من إليها ولم يتم إلحاقه يف الوهرس  نه هنالك م

د صتتتتدر الوهرس عن وق  [ت المتتبة ب د صتتتتدور الج ء الثامنمخطوطات ه ل]

 9ضتتافة المجلد إمجلدات  ام  تم  8يف ال راق يف  الشتتؤون الدينية وةارة ا وقاف و

 وفيه الملحق والتصويبات وغيرها  .

 وكتبه

 مص ب بن أنس اللهو

 ختام والمخطوطاتملحق ببعض نماذج األ

 

 

 

 

 

 

 

 ه الجلبيو  انة الدكتور ها تم  نمو ج  من

                                           
 .         212/  3وقاف ال امة يف الموصل جفهرس مخطوطات متتبة  ا   1)
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 نمو ج من محووظات   انة الحجيات

 ابن بلبان الحنبلي -بعية المستويد يف علم التجويد 

 

 

 

 

 

 

 نمو ج من  تم   انة الحاج ةكر
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 هيوان ابن حجر نمو ج من   انة الحاج حسين

 

 

 

 

 

 

 

 

 مو ج من   انة حسين بكن
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 ن   انة بتر أفند،نمو ج م

 الوتاوى الخيرية
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عريف باإلبرازة األخيرة من نسخة 
َّ
 نُبذة مختصرة للت

 «كتاب تهذيب التهذيب»من  هـ(852)ت الحافظ ابن حجر

 محمود النحال

 

ا  شينا مِْن  هاب الذ، نجوُم تصانيوه ُمشرقٌة يف ظلمة كل إشتال  ولمَّ إنَّه الشِّ

 االحتوال بأسماء الرجال. الجهل برجال الحديث  باْهْر إلى 

وهو بحمد اهلل نتيجُة هذا ال صتتتتر  وصتتتتاحُب المقدمة  وبه حصتتتتل التَّعليق  وف نا 

بالتوفيق  وهمنا إليه بالتَّشتتتويق  فأكِرم هبا مترمة  ولقد تمي  عندنا بتقريب العريب  

 . 1)وقلنا: ال ينتر  لك لِْمن ُجبِْل على هتذيب التهذيب

تاب  للحافظ ابن حجر من التتب الممي ة  وقد « هذيبهتذيب الت»ُي د ك

تابي  نة يف اإلفاهة من الجمع بين ك لك منهجية م ي حافظ« هتذيب التمال»ستتتت  لل

لل المة معلطا،  وقد أوضح يف مقدمته أن إفاهته « إكمال هتذيب التمال»الم ،  و

يب ذهت»التي تره عاهة ا ر الورجمة يف « قلُت »من كتاب معلطا، ممي ة ب د عبارة 

   وهو ينتقي التثير من فوا د كتاب معلطا، هون استي اب.«التهذيب

وقد صتتتترح ب دم تقليده يف شتتتتيء مما ينقله  وإنما استتتتت ان به يف ال اجل  

وكشر ا صول التي ع ا النقل إليها يف اآلجل  فما وافق أابته  وما باين أهمله  ولو 

لجمع بين هذين التتابين إال ا -أ،: هتذيب التهذيب-لم يتن يف هذا المختصتتتتر 

التبيرين يف حجم لطير لتان م نى مقصتتتتوًها  هذا مع ال ياهات التي لم تقع لهما  

                                           
 لدرر نقال عن ابن حجة.الجواهر وا  1)
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 40وكان انتهاء تبيضه يف سنة سبع وامانما ة وظل الحافظ يضير ما يتجده له قرابة 

 سنة.

سخة  سخه الن سإ التتاب وسارت به الركبان  وكان من أع م ن وقد كثرت ن

ر بخطه والتي وصتتتوها الستتتخاو، بأها بخطه كستتتالستتتل الذهب التي  طها المؤل

وحرص تالميذ الحافظ ابن حجر على انتستتتتا ه  فهذا ال المة الستتتتخاو، يقول: 

 «. سخة يف  مس مجلدات  وأ رى يف ستٍّ وقد بيضت منه ن»

وهناك نستتتتخة ابن قمر الناستتتتإ المجوه وقد أجاةها له الحافظ بخطه  وهي 

 ون.المحووظة يف جام ة برنست

ونستتتتخة حماه بن عبد الرحيم  الم روف كستتتتلوه بابن الوركماي. ونستتتتخة 

 ال المة المونن الربماو،  والقط ة التي كتبها الناسإ المتثر البدر البشتتي.

وهناك النستتتتخة الواتنة التي كتبها ال المة عمر ابن فهد المتي تلميذ الحافظ 

التهذيب قد تجده فيه من  ابن حجر  ولما علم أن أصتتل شتتيخه ابن حجر من هتذيب

بات واالستتتدراكات مما ل له لو جره لتان قدر مجلد  كتب رستتالة  ياهات والتَّ قُّ ال ِّ

ة  ُصرَّ اهت المذكورات وأنه جه  له  شيخه يلتمس منه القدوم لمتة إللحاق المتجدِّ ل

  هًبا. 

ونستتتخة ابن فهد قد وقوت على مجلدين منها  وأولها وا رها بخط الحافظ 

اهت المذكورات بخطه على هوامش النستتتخة  ابن ح جر  وقد ألحق له جل المتجدِّ

 وعلى ظهرها  ط السخاو، وغيره.

 



-25- 

 

خاو، عن طرا ق شتتتيخه الحافظ ابن حجر يف تميي  ما  وقد أبان ال المة الستتتَّ

 كان يف كثير من أوقاته يمي  ما يتجده له يف»يتجده له يف تصتتتتنايوه بالحمرة فقال: 

 «.لتيسر إلحاقه لمن كتبه قبلتصانيوه بالحمرة  

له من  بالحمرة يف أصتتتت  هتذيب»فجال يف  اطر، النَّ ر فيما ةاهه ابن حجر 

نستتتتخة الولي  وهو مما تجده له على مدار ستتتتنوات عديدة من البحث « التهذيب

 والتحرير.

وب د الن ر يف عشتتترات المواضتتتع المتتوبة بالحمرة ظهر لي أهم المصتتتاهر 

ها الحافظ  يه التي استتتتت مل يد بخطه ف له  ام وقوت على تقي ما تجده  فة  يف إضتتتتا

التنصيص على كافة ما تجده له  وأنه قد كتبت من هذا التتاب غير نسخة  ام إنه يف 

ةمن االشتتتتعال ألحق فيه أشتتتياء كثيرة ت هر من هوامش هذه النستتتخة  وأها نستتتخة 

حق فيها ا صتتتتل فمن ظور هبا ممن له نستتتتخة من هذا المختصتتتتر فليلحقها  نه أل

 تراجم كثيرة جدا يف سنة ست وسبع وأرب ين.

وأن م  مها ممن جرى  كره يف كتاب ال هرة  وألحق أيًضا من  كره صاحب 

التمتتال وحتتذفتته الم ،  لتونتته لم يقر على روايتتته مع احتمتتال وجوههتتا فتتأوره 

باب عن فالن  يث يقول: ويف ال ًطا  وألحق من  كرهم الورمذ، ح يا تراجمهم احت

اناء كالمه يف علل ا حاهيث  وألحق من الستتتتنن التربى للنستتتتا ي جماعة وفالن أ

روى عنهم أغولهم الم ، لتونه بنى على رواية ابن حيويه تب ا البن عستتتتاكر  وأنه 

ية ابن ا حمر  لذين ألحقهم من روا ية ا ستتتتيوطي وغيره جماعة  وا ألحق من روا

ما ةاه  لك أن يجره جميع  لك  ويرجو إ ا تم   هذا أضتتتت اف   يب يف  هذ على الت
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 المختصر يف كتاب موره يتون  ياًل عليه  ينتوع به من له نسخة من هذا التهذيب.

لحافظ وقد قام هبا ب ض تالميذه قلت: وهذه ا منية قد تحققت يف عصتتتتر ا

 رشاهه فيما  كره السخاو، يف الضوء. ئب

حجر يف  ة هذه ال ياهات تراجم من كتاب ال هرة  وقد اعتمد الحافظ ابنروأب

كانت يف ملك الحافظ   لك على نستتتتخة بخط الحافظ أبي ال باس ابن ال اهر، 

 إكمال»الحستتتتيني  ورغم كون ال المة معلطا، كان يتثر النقل عن هذا التتاب يف 

إال أن الحافظ ابن حجر كان يهمل  كر كالم صتتتتاحب ال هرة يف « هتذيب التمال

على كتاب ال هرة فحتى ستتتتنة الورجمة و لك يرجع لتون حصتتتتول الحافظ بأ رة 

ست واالاين وامانما ة لم يتن ظور به وشرط الحافظ مراج ة أصول معلطا، كما 

 تقدم. 

للنستتتتا ي  رواية ابن ا حمر  « الستتتتنن التربى»ة هذه ال ياهات ما ألحقهم من روأب

قرأه على أبي الطاهر ابن التويك « النستتا ي التربى»وقد ظورت بأصتتل ستتماعه من 

 جالس كل مجلس منها أربع ساعات.يف عشرة م

بابن  بد اهلل بن أحمد بن علي بن أحمد  الم روف  هذا ا صتتتتتل بخط ع و

الوصتتتيح  كتبه ابن الوصتتتيح من أصتتتل ستتتماعه على الشتتتيإ ال الم القدوة المستتتند 

المحدث الثقة أبي عمرو الم روف بابن المرابط  وهو أصتتتل م تمد عليه مضتتتبوط 

أبو عمر المذكور أنه كان حاضًرا وقت سماعه  وهو مقابل مواوق به  وأ رب الشيإ 

بخط ال الم ا هيب الواضتتتتل المحدث شتتتتمس الدين محمد بن علي بن عيستتتتى 

الوطاطي رحمه اهلل  وبه كانت المقابلة مقابلة ضتتتتبط وتثبت حرًفا فحرًفا  وحركة 
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 نفحركة  وستتوًنا فستتوًنا على حستب ما أهرى إليه توفيق اهلل ت الى  وكان فراغ اب

سب ما ة  سنة االث وأرب ين و ضان  شهر رم شر ليال بقين من  صيح من كتابته ل  الو

 بدمشق المحروسة.

وأبرة هذه ال ياهات ما ألحقه من الضتتتت واء التبير لل قيلي  وهو عبارة عن 

لك لوقوف  لة  ويرجع   كام يل  وتراجم  كثير من أقوال ال قيلي يف الجرح والت د

هتتت  على نسخة عتيقية وهي ا صل 836ا سنة )الحافظ ابن حجر بحلب حين قدمه

الذ، عثر عليه بال اوية ال ثمانية  بمدينة طولقة  التاب ة لوالية بستتتترة من صتتتحراء 

الج ا ر  وهو بخط وستتماع إبراهيم بن ج ور بن هارون الشتتاشتتي  كتبها بين ستتنتي 

لد يل ا إحدى وامانين  واانتين وامانين واالاما ة وقر ت على راويها الحافظ ابن

 الصيدالي سنة إحدى وامانين واالاما ة. 

ونسخة الحافظ ابن حجر من ض واء ال قيلي كانت مختصرة ومطررة بب ض 

ض واء  وب ض هذه الطرر اعتمدها ابن حجر يف تراجم  الوراجم المنقولة من كتب ال

ا.  لسان المي ان  وع اها لض واء لل قيلي وب ضها ليست منه وهي قليلة جدًّ

هذه ال ياهات إضافة التثير من التحريرات على ب ض تراجم الصحابة  وأبرة

الذين يف صتتحبتهم ن ر ويرجع  لك لجهده الرا ع الذ، بذله يف كتاب اإلصتتابة فقد 

 حرر تراجم التثير منهم ام استواه من هذه الجهوه بضمها لإلبراةة ا  يرة. 

را استواه منه كثي وأبرة هذه ال ياهات الرجوع لتتاب الموضح للخطيب  وقد

يف الوراجم المدلستتة يف لستتان المي ان  والمطالع لنستتخة ابن قمر من اللستتان يقر 

على تعاير ماهة الورجمة فب ض هؤالء الرواة أابتهم الحافظ يف اللسان وحتم عليهم 
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بالجهالة وعندما طالع الموضتتح بان له أمرهم ونستتخة ابن قمر حافلة بطرر الحافظ 

منها بالحمرة وهو مما تجده له وكتاب التنى من اللستتتتان بخط ابن حجر والتثير 

 الحافظ. 

وقوفه على كتاب الض واء  بي الوتح ا ةه،  وكان من التتب التي توره هبا 

 ابن الجوة،  ومعلطا، ينقل عنه بواسطة ابن الجوة،.

وأبرة هذه ال ياهات نقل كالم الحافظ الذهبي يف كل من ترجمه يف المي ان 

 ل التتب الستة من رجا

ورغم اعتناء الحافظ ابن حجر بتتاب المي ان للذهبي إال أنه أضتتتتاف كالم 

الذهبي بأ رة ويرجع  لك لوقوه على كتاب هاية الستتتول يف رواة الستتتتة ا صتتتول 

 لل المة سبط ابن ال جمي 

كل  يا من المي ان على  لذهبي حرف قل كالم ا تاب ن هذا الت حاستتتتن  ومن م

 .أن يتضمن كتابه هذه الوا دة الجليلة.  واهلل أعلم ترجمة فأراه الحافظ 
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نن الكبرى»نُبذة مختصر عن  ألبي عبد الرحمن « كتاب السُّ

سائي
َّ
 ورواياته، وبيان بالكتب المفقودة منههـ(، 303)ت الن

 محمود النحال

 

نيا يف الحديث  والمرجوُع إليه يف علم الصحيح  فئن النَّسا ي هو أحُد أ مِة الدُّ

ٌط يف الصحيح رضيه الحواظ  وأهل الم رفة والسقيم  وله ْشرَّل
(1 . 

 أبدُع التتب المصتتنوة يف الستتنن تصتتنيًوا  وأحستتنها ترصتتيًوا  وهو 
ِّ
وكتاب النستتا ي

 . 2)جامٌع بين طريقتي البخار،ِّ  ومسلٍم  مع ْحظٍّ كبيٍر من بيان ال لل

ا حديثً « الصتتتتحيحين» د أقلُّ التتب ب»وبالجملة فهو كما قال الحافظ ابن حجر: 

 .  3)«ض يًوا  ورجاًل مجروًحا  وُيقارُبه كتاُب أبي هاوه  وكتاب الورمذ،

فأما كالم أبي عبد الرحمن على فِقه الحديث فأكثُر من »وقال الحاكم أبو عبد اهلل: 

 . 4)«له تحير يف حسن كالمه« كِتاب السنن»أن ُيذكر يف هذا الموضع  وْمنَّل ْنْ ْر يف 

 عن مصنوه جماعة:« السنن»رف هذا فقد روى وإ ا عُ 

كأبي بتر أحمد بن محمد بن إستتتماعيل بن الُمْهنَّلدس المصتتتر،  وأبي علي 

سم حم ة  سن بن أبي ِهالل  وأبي القا ستر،  وأبي علي الْح شيق ال  الحسن بن ْر

                                           
 «.ا مالي»  نقال عن ابن السم اي يف 5٧/ 1« )لتمالإكمال هتذيب ا»  1)

   نقال عن ابن ُرشيد.55للسخاو، )ص« القول الم ترب»  2)

  .484/ 1« )النتت على كتاب ابن الصالح»  3)

  .282)ص« م رفة علوم الحديث»  4)
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 بن محمد التناي.

 ابن اإلمام أبي ج ور أحمد
ٍّ
ن ب وابن النستتتا ي أبي موستتتى عبد التريم  وعلي

 محمد بن سالمة الطحاو،.

يه  وأبي بتر محمد بن  يا بن ْحيُّو بد اهلل بن ةكر وأبي الحستتتتن محمد بن ع

 م اوية ا حمر.

وأبي الوضتتتل مستتت وه بن علي بن الوضتتتل الْبّجاي  وأبي الحستتتن محمد بن 

 عثمان بن أبي التمام  وغيرهم  ويف رواية ُكلٍّ منهم ما ليس عند اآل ر.

أنَّ روايات النَّستتتتا ي تختلُر ا تالًفا »بن ال بير الحافظ:  وقد قال أبو ج ور

كثيًرا  حتى قال شتتيُخنا أبو الحستتن العافقي: لوال أنَّ اإلجاةْة تشتتتمُل على جمي ها 

سا ي ولم ُيبين  سم ُت كتاب الن سماع والقراءة. وْمنَّل قال: قرأُت أو  صاُل ال ُسْر ات ل 

ْة يف اّلذ،  كره تجوًةا قاهًحا يف الروايةالروايْة التي سِمع أو ْقرأ فيها فقد ْتجْ   . 1)«وَّ

 :«السنن الكبرى»الكتب المفقودة مما وصلنا من مخطوطات 

يه بتتاب الطب  وكتاب الرقا ق  »قال الحجر،:  وانْورْه عبد التريم عن أب

 . 2)«وكتاب المال تة

كتاب . وقلُت: وكتاب الطب وصلنا من طريق عبد التريم عن أبيه يف نسخة مراه مال

 «.السنن التربى»الرقا ق  وكتاب المال تة يف ِعداه الموقوه من كتب 

 

                                           
  .63للسخاو، )ص« القول الم ترب»  1)

 ب . 11)ق« برنامج الحجر،»  2)
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و كر العساي: أن سماع ابن قاسم  وابن ا حمر واحد. غير أن يف نسخة ابن 

قاستتتتم كتاب االستتتتت ا ة ولم ُيرو عن ابن ا حمر. وأنه يف رواية حم ة ومستتتت وه 

اي  . 1)الْبجَّ

صلتنا م سإ التي و ن رواية حم ة ليس فيها كتاب االست ا ة  وُهو قلُت: والنُّ

 «.السنن التربى»يف ِعداه الموقوه من كتب 

  .2وانوره ابن ْحيُّويه بتتاب الُصلَّلح  وهو أيًضا كتاب الشروط)

  وقد أكثر «الستتتتنن التربى»قلُت: وهذا التتاب يف عداه الموقوه من كتب 

 «. تحوة ا شراف»الم ، من ال  و إليه يف كتاب 

ي ني كتاب -وال اهر أنه  : »136/ 1أما ما جاء يف مقدمة طب ة التأصتتتيل )و

 فعير جيد.«. من رواية ابن ا حمر... -الشروط

سماْعُهما كاْن يف  سواء  ن  سم  وابن ا حمر  وقد قِيل أنَّ رواية محمد بن قا

سخة ابن ا حمر  سم ه لت ا ندلس قبل ن سخة محمد بن قا وقت واحد  غير أن ُن

نِين عّدة فلذلك ْكُثر ا ة  وكذلك ُتويف محمد بن قاستتتم قبل ابن ا حبُمد ُذ  مر بستتتِ

 لِرواية ابن ا حمر.

وقِيل إنَّ ُنسخة محمد بن قاسم أتمُّ صحة  وأقوم ْضبَّلًطا  ورواية حم ة أكمل 

ًها وفِيها أستتتماٌء ةا دٌة على ما يف ِرواية ابن  رَّل نُها انت اًما وستتتْ الروايات وأتمها  وأحستتتْ

                                           
 ب . 10بق )قالمصدر السا  1)

 ب . 11المصدر السابق )ق  2)
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 . 1) حمر وابن قاسما

وقد أشار الحافظ ابُن ال بير إلى أنَّ أصْل السماع ال تيق الذ، كان با ندلس 

يه ل ية ابن ا حمر وْقْع ف له من ُقرمن روا حا كابر  كحٌن كثيٌر  تركه على  يه من أ عل

 ال لماء  ومن ْقْرأ فيه من أكابر ال لماء والنقاهين الم تمدين  وعلَّموا عليه مما ُيش ر

واب ِ الفه  . 2) أها الرواية  وأن الصَّ

 : وجم ُت يف كراستتتة ا بواْب التي اشتتتتمل عليها كثيٌر من »وقال الستتتخاو،ُّ

 . 3) «روايات هذا التتاب  لي لْم ما عنْد ُكلٍّ منهم من ال ياهة على اآل ر

 .واهلل أعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 أ  10المصدر السابق )ق  1)

  .61للسخاو، )ص« القول الم ترب»  2)

  .69المصدر السابق )ص  3)
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 (5٧) خطوط ، وإجازات ، وأثبات ، وسماعات ، وتملكات ..

 ( رحمه اهلل تعالىهـ( ٩23)ت  الشهاب الَقْسَطـلَّاني خط) 

 شبيب العطّية

 

   "عمدة القار، والستتامع يف  تم الصتتحيح الجامع"هذه نستتخة نويستتة من 

للحافظ الستتتخاو، رحمه اهلل ت الى   بخط تلميذه الشتتتهاب القستتتطالي صتتتاحب 

سار،" سنة جماهى ا ول 1٧  كتبها يف  "المواهب اللدنية"  و "إرشاه ال هت 8٧9ى 

  وفِي ا رها إجاةة بخط السخاو، للقسطالي   ن ته فيها بتتتت )) الشيإ اإلمام الحرب 

 الهمام ال المة البارع مويد الطالبين قدوة المستويدين بقية السلر الصالحين    .

 حديث . 329وهي من محووظات هار التتب المصرية   برقم 

لى نواستها إال أن السخاو، ةاه ومن لطا ر هذا التتاب   أن هذه النسخة ع

عليها ب د  لك   وقد اتضح هذا للدكتور علي ال مران الذ، حققه م تمدًا على عدة 

نستتإ تبين له من  الل هراستتتها أن الستتخاو، أضتتاف أشتتياء ب د هذه النستتخة   إ  

مرة   ومن  اللها كان ي يد يف التتاب كما  كر الدكتور ج اه  25قرك عليه التتاب 

 يرًا   وهذا هرس مويد للمحققين   بأن ال يتتووا بنواسة النسخة عن هراسة بقية اهلل 

ء هبا عن كتواستتت جال وااللنستتإ النويستتة تدفع المحقق إلى االالنستتإ   فمثل هذه ا

 غيرها .
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لطيوة أ رى : وهي أنني ستتم ت بخط القستتطالي رحمه اهلل ت الى   قبل أن 

حافظ المعرب عبدالحي التتاي رحمه اهلل ت الى يف أراه   و لك عند قراءا لما قاله 

  بي طاهر السلوي : "ا رب ين البلدانية"عند حديثه عن  "فهرس الوهارس"

)) وقد ستتتتم ت كتاب ا رب ين هذا على شتتتتيخنا الوالد رضتتتتي اهلل عنه بلو ي من 

أصتتل عتيق عند، بخط الشتتهاب القستتطالي صتتاحب اإلرشتتاه والمواهب   و لك 

 هت    . 1325سنة 

ضله أن ْيُمّن علي بخطه كما ْمتتتتتتنَّ على  سألت اهلل من ف وعندها طار قلبي   و

 عبدالحي !

الشتتتتهاب بخطه   فله الحمد  وقد ْمتتتتتتتتنَّ اهلل علي بالو ل بج ءين نستتتتخهما

 .والمنة

 وهما :

ا رحمه اهلل ت الى   وهو يرويه عن شتتيخه الستتخاو،  -1 صتتْ ج ء فيه حديث ابن ْجوَّل

 حجر به .عن الحافظ ابن 

 وْنْقْل يف ا ر الج ء من  ط شيخه السخاو، سماعاته للج ء ملخصًا .

 

ج ء بِيَّلبِي أم عّ ى الهرامية رحمها اهلل ت الى   نستتخه من  ط الشتتيإ ولي الدين  -2

 هت .913رمضان سنة  21هت    وكتبه يف 889البارنبار، )ت 

 هت  .884شاو، )ت وقد أفاه القسطالي أن البارنبار، قرأها على الشهاب ال

وستتأضتتع إن شتتاء اهلل ت الى نما ج من  ط ولي الدين البارنبار، هذا الحقًا ضتتمن 
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 .السلسلة

وعند الشتتتيإ عبدالحي التتاي غير ا رب ين مما  ّطه القستتتطالي بيده   فقد 

 يف ترجمة القسطالي : "فهرس الوهارس"قال يف 

ند تب بخطه كثيرًا لنوستتتتته ولعيره   وع لد)) وك حديثي  ، مج بخطه   ومجموع 

    .كذلك

وستتتألت ا خ الموضتتتال الشتتتيإ  الد الستتتباعي عن عناوينها   وهو الخبير 

د لها الرحال   وهي مذكورة يف  فأفاهي ج اه اهلل  يرًا بووا د ُتشتتتتْ بالتتاي وكتبه   

 التي ستطبع قريبًا إن شاء اهلل ت الى . "تاريإ المتتبة التتانية"

 مجموع الذ، بخط القسطالي :وهذا  رب المجلد وال

ج ءًا هذه بياناهتا  13  أما المجموع الحديثي   فهو مجموع نويس   يحتو، على 1)

 نقالً من  ط الحافظ عبدالحي التتاي رحمه اهلل ت الى :

سمًا  }ج ء فيه طرق حديث  -1 س ين ا س ة وت   للحافظ أبي ن يم رحمه  {إن هلل ت

 اهلل ت الى .

ة على النبي صلى اهلل عليه وسلم   لإلمام اللعو، ابن فارس كتاب فضل الصال -2

 رحمه اهلل ت الى .

 ج ء التسوية بين حدانا وأ ربنا   لإلمام الطحاو، . -3

 ج ء شروط ا  مة الستة   للحافظ أبي الوضل بن طاهر . -4

 ج ء ا نصار، . -5

 ج ء الحسن بن عرفة . -6
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 لوي .ا رب ون البلدانية   للحافظ الس -٧

 ج ء فيه سباعيات ال   بن جماعة . -8

 ج ء فيه عشرون حديثًا تخريج ابن الج ر، . -9

 ج ء عوالي الحافظ ال ال ي . -10

 االايات البخار، . -11

 ج ء الدراج . -12

 سند حديث ا ولية . -13

هذه ال ناوين  قال الحافظ عبدالحي التتاي رحمه اهلل ت الى ب د أن كتب 

 جموع :بخطه أول الم

)) كل  لك بخط اإلمام المحدث المقرك الصويف الشهاب أحمد القسطالي 

   وشارح الصحيح   وغيره . "المواهب"  صاحب 

يف نوبة عبد ربه  اهم الحديث محمد عبدالحي بن الشيإ عبدالتبير التتاي الحسني 

 اإلهريسي ألهمه اهلل رشده   امين    .

الت لألمراء والوةراء والستتتالطين    بي علي   وأما المجلد فهو كتاب المراستتت2)

 الحسن بن ةيد ا نصار، .

 : 38ص "الوراتيب اإلهارية"قال التتاي يف 

 هت    .8٧9)) عند، نسخة منه بخط الشهاب القسطالي   فرغ منها سنة 

والقستتتتطالي   هو : أحمد بن محمد بن أبي بتر بن عبدالملك بن ال ين أحمد بن 

الصوي محمد بن المجد حسين بن التاج علي القسطالي ا صل  الجمال محمد بن
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ي . ْطتالَّ  المصر، الشاف ي   وي رف بالْقسَّل

 415/3 "ملء ال يبة"وضبط القسطالي بالم مشدهة   كما قال ابن ُرْشيد يف 

 "تاج ال روس"  وقال ال بيد، يف  4٧2/8 "المواهب اللدنية"  وال رقاي يف شرح 

 : "قسطل"ماهة 

وقال شيإ مشايخنا أبو ال باس أحمد ال جمي يف  يله على اللباب : رأيت  ))

سطالي بالقلم هتذا بوتح  ضبط الق سية  شقراط شامة لل شرح أبي  سخة قديمة من  ن

 القاف وشدة على الالم    .

طِيَّللْية كورة بأقصتتى إفريقيا تونس اآلن من بالهها : توةر    وهي نستتبة إلى ْقستتَّل

طة   ّمة   وْنوَّل خاو، يف  والْح قل الستتتت وة"ون   عن القطب  360/1 "التحوة اللطي

 القسطالي : أن ناسًا يقولون : إن قسطيلية هي اسم توةر .

ْشيد عن القطب القسطالي أنه أ ربه : أها نسبة قسطيلية من باله  وقال ابن ُر

 الجريد   وأن أصل ابا ه منها .

الاة مسيرهتا على مدى ا وعا لة القسطالي عا لة علمية كبيرة ومشهورة تمتد

هتتتتتت   وهو 923هتتتتتت إلى أوا ر الربع ا ول من القرن ال اشتتر 633قرون   من عام 

 تاريإ وفاة الشهاب القسطالي .

د ال ق"وكانت لهم مقربة  اصتتتة يف الم الة بمتة المترمة   قال الواستتتي يف 

ربة أصحابه قيف ترجمة ال وير القسطالي : )) وهفن ب د ال صر بالم الة بم "الثمين

 القسطالنيين    .

ْسّماه  شمي لهم كتابًا    غاية ا ماي يف تراجم "وقد أفره الحافظ ابن فهد الها
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 . "أواله القسطالي

 وُأم الشهاب هي حليمة ابنة الشيإ أبي بتر بن أحمد بن حميدة النحاس .

هتتتتت بمصر   ونشأ هبا فحوظ القران والشاطبيتين ونصر الطيبة 851ولد سنة 

لج رية والورهية يف النحو   وتال على الستتراج عمر بن قاستتم ا نصتتار، النشتتار   ا

وال ين عبدالعني الهيثمي   والشتتهاب ابن أستتد   وال ين  الد ا ةهر،   وكذا أ ذ 

القراءات عن الشمس ابن الحمصاي إمام جامع ابن طولون   وال ين عبدالدا م   ام 

 ا ةهر،   وأ ن له أكربهم .

لوقه عن الوخر المقستتتتي تقستتتتيمًا   والشتتتتهاب ال باه،   والربهان وأ ذ ا

 ال جلوي   والجالل البتر، .

 ومن شيو ه الذين الةمهم الحافظ السخاو،   والنجم ابن فهد   وغيرهما .

هتتتتتتت  صتتتحيح البخار، يف  مستتتة 884وقرأ على الشتتتهاب الشتتتاو، )ت 

 .مجالس

جيل للضتتتوء الالمع إلى : وللوا دة ؛ فئن الشتتتاو، قد تصتتتحر يف ط. هار ال

النشتتتاو،   وهو  طأ   والصتتتواب ما أابته الستتتخاو، يف فصتتتل ا لقاب عند  كر 

سمه أحمد بن عبدالقاهر  سطالي   وا شيإ الق شاو،    كر ابن طرير   وهو هذا  ال

 هت   قال السخاو، :884بن محمد بن طرير القاهر، الحنوي   المتوىف سنة 

 خار، بالسماع المتصل هرجة رحمه اهلل وإيانا    .)) ون ل الناس بموته يف الب

  يف ترجمتتة القستتتتطالي   إلى  "فهرس الوهتتارس"وكتتذلتتك تصتتتتحر يف 

 . "الشاور،"
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 قال السخاو، رحمه اهلل ت الى يف إجاةته له :

)) سيد، الشيإ اإلمام   الحرب الهمام   ال تتتتتتتتتتتتتتتتالمة البارع   مويد الطالبين   قدوة 

الستتلر الصتتالحين   الشتتهاب أبو ال باس القستتطالي المصتتر،  المستتتويدين   بقية

 الشاف ي    .

ووصوه بدر الدين الع ، يف إجاةته المن ومة للمسند هاووه بن علي ال باسي 

 بقوله :

 أحمد الم روف بالقسطالي      تقان  الحافظ المسند  ، اإل

 : 36ص "الطبقات الصعرى"وقال الش راي يف 

حًا محداًا قار ًا   وكان من أهل اإلنصتتتتاف ... وكان )) كان عالمًا صتتتتال

رضتتتتي اهلل عنه من أةهدالناس يف الدنيا   وأحستتتتنهم وجهًا   طويل القامة   حستتتن 

الشتتتيب   يقرأ القران بأرب ة عشتتتر رواية   وكان صتتتوته يبتي الناس   وكان يقرأ يف 

راب فيتساقط الناس من الخشوع والبتاء    .  الِمحَّل

 : 166ص "النور السافر"ر ال يدروس يف وقال عبدالقاه

)) كان إمامًا حاف ًا متقنًا   جليل القدر   حستتتتن التقرير والتحرير   لطير 

 اإلشارة   بليغ ال بارة   حسن الجمع والتألير   لطير الورتيب والورصير .

صريه عليه   فال  كان ةينة أهل عصره   ونقاوة  و، ههره . وال يقدح فيه تحامل م ا

 ت ا كابر على هذا يف كل عصر رحمهم اهلل    .ةال
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 وله تصانير كثيرة   منها :

  وأفضل طب اته طب ة بوالق الساهسة  "إرشاه السار، لشرح صحيح البخار،" -1

 والساب ة .

   مطبوع . "المواهب اللدنية يف المنح المحمدية" -2

 باعوي :وهو أشهر كتبه مع إرشاه السار،   وفيه تقول ةوجته ابنة ال

 كتاب المتتواهب ما مثله      كتاٌب جليتتٌل وكتتم قتد ْجْمتتعَّل 

ْتْمعَّل   إ ا قال غمٌر : له مشبٌه      يقول الورى : منك ال ُيسَّل

   مطبوع . "لطا ر اإلشارات يف علم القراءات" -3

يف التجويد    كره يف كتابه اللطا ر  "التن  يف وقر حم ة وهشتتام على الهم ة" -4

931/3 . 

 . "الروض ال اهر يف مناقب الشيإ عبدالقاهر" -5

 . 1350/4 "اللطا ر"للقاضي عياض    كره يف كتابه  "حاشية على الشوا" -6

عمدة القارك "  ا تاره من  "تحوة الستتامع والقارك يف  تم صتتحيح البخار،" -٧

 لشيخه السخاو، . "والسامع

به  ية" كره يف كتا لدن نه  503/1 "المواهب ال نستتتتخة يف شتتتتيستتتتوربيتي برقم   وم

 هت   كما جاء يف الوهرس الشامل  .90٧  بخط المؤلر سنة  6/3400

 "م جم المؤلوين"   كره صتتتتتاحتتب  "التتدرار، يف ترتيتتب أبواب البختتار،" -8

أن له نستتتتخة  طية بالمتتبة المحموهية ]  "الوهرس الشتتتتامل"  و كر يف  254/1

 حديث[ ضمن مجموع . 1٧0
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 ل النبوية للورمذ،   منه نستتتخة يف متتبة  دابخش   برقم حاشتتتية على الشتتتما -9

  والمتتبة الهندية ضتتتمن المتحر  362. وهار التتب المصتتترية   رقم  15/982

 . 13٧الربيطاي   برقم 

  وقال :  1٧/1   كره محقق اللطا ر  "مولد النبي صتتتتلى اهلل عليه وستتتتلم" -10

ماه  لد"ا تصتتتتره محمد نوو، الجاو، وستتتت يدنا محمد اإلبري  ا اي يف مولد ستتتت

 هت .1299  ُطبِْع المختصر بالقاهرة سنة  "ال دناي

   ُطبِْع بدار الوتح با رهن . "الوتح المواهبي يف مناقب اإلمام الشاطبي" -11

فتح المتارم "وأ ربي الشيإ  الد السباعي أن منه نسخة يف المتتبة التتانية ب نوان 

 . "لسيرة الشاطبي أبي القاسم

 مؤلوًا . 35لقسطالي غير  لك من المؤلوات   تصل إلى ول

ت   وهي السنة التي ه ل فيها السلطان سليم 923تويف رحمه اهلل ت الى سنة  ه

 هت  القاهرة   وأهى حتم المماليك .926ا ول ال ثماي )ت 

 : 129/1 "التواكب السا رة"قال الع ، يف 

ال ي ليلة الجم ة اامن المحرم )) وكانت وفاته على ما حررته من تاريإ ال 

ستتنة االث وعشتترين وتستت ما ة ل روض فالج له   نشتتأ عن تأاره ببلوغه قطع رأس 

إبراهيم بن عطاء اهلل المتي صديق السلطان العور، بحيث سقط عن هابته   وأغمي 

با ةهر عقب صتتتتالة  يه  يام   وصتتتتّلي عل يه   فحمل إلى من له   ام مات ب د أ عل

 عقبة قاضتتتتي القضتتتتاة بدر الدين ال يني من مدرستتتتته بقرب جامالجم ة   وهفن ب

  وتأار كثير من الناس لموته لحستتتتن م اشتتتترته وتواضتتتت ه رحمه اهلل ت الى ا ةهر
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 ورضي عنه   وصّلي عليه غا بة بدمشق مع جماعة منهم الربهان بن أبي شرير    .
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 (58) أثبات ، وسماعات ، وتملكات ..خطوط ، وإجازات ، و

 ( رحمه اهلل تعالىهـ( 88٩)ت  خط ولي الدين البارنباري) 

 شبيب العطية

 

بارة عن  بار، رحمه اهلل ت الى   وهي ع بارن لدين ال ما ج لخط ولي ا هذه ن

 سماعات لثالاة أج اء حديثية   هي :

يوستتتر بن شتتتاهين ج ء حقوق الجار   لإلمام الذهبي   ستتتم ه بقراءة الحافظ  -1

  خات : هاجر القدسية   وست ال راقِسبَّلط الحافظ ابن حجر ال سقالي   على الشي

وفاطمة ستيته   بئجاةهتن من أبي هريرة عبدالرحمن بن اإلمام الذهبي   بسماعه من 

 أبيه .

 هت   بمن ل ست ال راق .865وكان  لك يف يوم ا رب اء عاشر ربيع ا ول سنة 

يه من  -2 لدين أبي ج ء ف قاضتتتتي أبي ع  ا حديث ابن العطرير   ستتتتم ه على ال

الربكات أحمد بن إبراهيم بن نصتتر اهلل الحنبلي   بقراءة الحافظ يوستتر بن شتتاهين 

 هت .865ربيع اآل ر سنة  ٧ِسبَّلط الحافظ ابن حجر . وكان  لك يف 

بَّلط الحافظ ابن حجر  -3
لى عج ء البيتوتة  بي ال باس الستتراج   ستتم ه بقراءة ستتِ

هتتتت   865الشيخات الثالاة المذكورات . و لك يوم ا رب اء عاشر ربيع ا ول سنة 

 بمن ل ست ال راق بخان )جندب  رحمهم اهلل جمي ًا .
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وهتتذه ا ج اء ضتتتتمن مجموع نويس بخط الحتتافظ يوستتتتر بن شتتتتتاهين   من 

 . 1584محووظات متتبة كوبريلي   برقم 

  محمد بن عمر بن محمد بن إبراهيم وولي الدين البارنبار،   هو : أحمد بن

ولي الدين أبو ةرعة ابن الجمال البارنبار، المصر، الشاف ي   ِسبَّلط هاوه بن عثمان 

 بن محمد بن عبدالهاه، السبتي   وي رف بابن البارنبار، .

هتتتتتت بمصتتر   ونشتتأ هبا فحوظ القران   واشتتتعل عند البهاء بن 828ولد ستتنة 

بن مبارك شتتتاه يف اللعة   وصتتتحب الربهان المتبولي   القطان يف الوقه   والشتتتهاب 

 وغيره .

 وحج مرتين   وكتب عن الحافظ ابن حجر اإلمالء   وسمع على جماعة .

هتتتتتتت   ام ولي قضتتتاء همياط   قال 854وناب يف القضتتتاء عن المناو، ستتتنة 

 : "الضوء الالمع"السخاو، يف 

ه ال ين اار   وكذا استقر ب)) واستقر به ال   التناي سنة سب ين يف مشيخة اآل

ةكريا يف قضتتتتاء همياط ب د الصتتتتالح بن كميل   وحمد يف  لك كله ل قله ومداراته 

 و ربته وسياسته مع فضيلة وتواضع    .

قال : )) وتصدر بجامع عمرو ام رغب عنه   وأقرأ ب ض الطلبة   وكتب على 

 ج    .مختصر أبي شجاع مطواًل ومختصرًا   وشرع يف شرح على المنها

 هت .889محرم سنة  13تويف رحمه اهلل ت الى وهو بدمياط يف ليلة الثالااء 
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 إجازة العّّلمة عبد العزيز بن عمر، ابن فهد الهاشمي

 «هـ ٩21 - 850»

 ابن العمادي ،للشيخ إبراهيم بن حسن

 «هـ ٩54 -  880بعد »

 

 

 بنشرها: ُعنِي

 ضياء الّدين جعرير
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 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

 

له  نا محّمد  وعلى ا الم على نبّي الة والستتتتّ الحمد هلل رّب ال المين  والصتتتتّ

 وأصحابه  ومن تب هم بئحسان إلى يوم الّدين  أّما ب د:

يل فهذه إجاةة حديثّية من إجاةات القرن ال اشر للهجرة  من عالّمة أارّ، سل

 بن الحنوّية رحمه اهلل ت الى اأستتتترة عريقة م روفة بال لم ينتهي نستتتتبها إلى محّمد 

اف ي    «هتتتتتت 921 - 850»وهو عبد ال  ي  بن عمر  ابن فهد الهاشتتمي المّتي الشتتّ

اف ي  «  هتتتتتت 954 -  880ب د »أجاة هبا إبراهيم بن حستن  ابن ال ماه، الحلبي الشتّ

ر ما يجوة له وعنه روايته  وقوُت عليها قبل مّدة  حديث المسلسل با ّولّية وبسا الب

 .فقمُت بنسخها  والّتقديم لها والّت ليق اليسير عليها حسب المقام والبضاعة

 وباالً  اهلل ت الى أسأل
ّ
اهلل على    وصلىأن ينوع هبا  وأن ال يج ل ما كتبُته علي

 .نبّينا محّمد وعلى اله وصحبه ومن تب هم بئحسان إلى يوم الّدين

 كتبه: ضياء الّدين ج رير

 1438يف شهر شوال 
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 (1)ترجمة المجيز

 نجم الّدين أبو الخير وأبو فارس عبد ال  ي  بنعّ  الّدين هو  اســـمن وهســـبن:

عمر بن محّمد بن محّمد ابن أبي الخير محّمد بن محّمد محّمد المدعو ) أبي حوص

شم بن محمد بن أحمد ا س د ابن ها بن ابن عبد اهلل بن محّمد بن عبد اهلل بن فهد بن 

عبد اهلل بن القاستتتتم بن عبد اهلل بن ج ور بن عبد اهلل بن ج ور بن محّمد بن علي بن 

اف ي    هتذا وقوت على نستتتبه بخّط  2)أبي طالب  الهاشتتتمي ال لو،  المّتي  الشتتتّ

 هت . 885 - 812) والده محّمد المدعو عمر ابن فهد

 
هـ( بخّط عمر ابن فهد، بمكتبة الحرم المّكي  842-٧٧٧من مجموع هفيس أغلبن رسائل البن هاصر الّدين )

 .3862رقم: 

شأتن:  ساهس مولده وه ّسخاو،: )ولد يف الثلث ا  ير من ليلة السبت  قال ال

ا أبا عليً  يمِّ مئة بمتة يف غيبة والده بالقاهرة وستتُ  عشتتر، شتتوال ستتنة  مستتين وامان

                                           
وء الالمع  هل القرن الّتاستتتتع:   1) ا رة بأعيان المئة ال اشتتتترة: 224/4ترجمته يف: الضتتتتّ   والتواكب الستتتتّ

 .24/4  ومختصرة يف ا عالم لل ركلي:  144/10:   شذرات الّذهب يف أ بار من  هب239/1

 ويف التواكب الّسا رة ا تالف يف ب ض طبقات النّسب  2)
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الخير ام ُغّير لتون أبيه رأى يف منامه قا الً يقول له جاءك  كر فستتتتّمه عبد ال  ي  أبا 

 فارس   ُاّم  كر الّسخاو، : شيئا من نشأته ومحووظاته ومنها:

 القران التريم. -

 ا رب ين النّووية. -

 اإلرشاه مختصر الحاو، البن المقرك. -

 نخبة الوتر للحافظ ابن حجر. -

 ألوّية ابن مالك. -

 الورهية. -

 اآلجّرومّية. -

ّسخاو،: )وعرضها بتمامها على أبيه وجده وكذا  وغيرها من المحووظات  وقال ال

عرض على ال اهة ما عدا النخبة وا  يرين على جماعة من أهل بلده ومن القاهمين 

 إليها .

أقطار  فرحل  ب دما أ ذ المورْجم له عن علماء مّتة ارتحل إلى عّدة رحّلتن:

إلى المدينة وسمع هبا  وارتحل إلى مصر أكثر من مّرة وسمع ب ّدة مدن هبا  ُاّم سافر 

ام أكثر من مّرة وستتتتمع هبا  وةار القدس والخليل وستتتتمع بالقدس  كذلك إلى الشتتتتّ

ها وب لبك وحماة وحلب وغيرها  وأ ذ عن  وغّ ة ونابلس وهمشتتتتق وصتتتتالحيت

 خاو، وغيرهما.المجاورين بمّتة كالجوجر، والّس 
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خاو، : أّن والد المورْجم له اعتنى به فاستتتجاة له  لقا من  شــيو:ن:  كر الستتّ

المشتتايإ  وأستتم ه على التثير  ُاّم كما  كرنا انًوا فقد رحل هو بنوستته والتقى بمن 

 عاصر من علماء مصر والّشام وسمع منهم  وكذلك بمن جاور بمّتة  فمن مشايخه:

هت . )إجاةًة  852-٧٧3د بن علي بن حجر ال سقالي )الحافظ أبو الوضل أحم -1

كما  كر الّسخاو، وال أهر، إن أحضره والده للسماع عليه أم ال  فقد توّفي الحافظ 

 وعمر المورجم له عامين .

 هت . 885-812والده: عمر بن محّمد  نجم الّدين ابن فهد الهاشمي ) -2

 الّدين ابن ف -3
ّ
 هت . 8٧1-٧8٧هد الهاشمي )جّده: محّمد بن محّمد  تقي

 هت . 889 - 821محّمد بن عبد المن م الجوجر، ) -4

 هت . 885-809برهان الّدين أبو الحسن ) إبراهيم بن عمر البقاعي -5

 هت . 902-831شمس الدين ) محمد بن عبد الّرحمن الّسخاو، -6

 هت . 859-٧٧5أبو الوتح ) محّمد بن أبي بتر المراغي -٧

 هت . 926 - 823شيإ اإلسالم ) حمد ا نصار،ةكريا بن م -8

 هت  928-841تقي الّدين ) أبو بتر بن عبد اهلل  ابن قاضي عجلون -9

وغيرهم من المشتتتتايإ رحمة اهلل عليهم أجم ين ومنهم من وره  كره يف اإلجاةة  

 به نحو ألر شيإ!. هم جم شيو  وقد  كر المورجمون له أنّ 

 منها:  1)ّلوات ُ كرت يف ترجمتهللمورجم له عّدة مؤ مؤّلفاتن:

                                           
 .240/1التواكب الّسا رة:   1)
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 م جم شيو ه  فيه نحو ألر شيإ. -

 فهرست مروّياته. -

 ج ء يف المسلسل با ّولّية. -

 كتاب فيه المسلسالت اّلتي وق ت له. -

 .-يف مجّلد-رحلة  -

 كتاب الّترغيب واالجتهاه يف الباعث لذو، الهمم ال لّية على الجهاه. -

 ترتيب طبقات الّذهبي. -

 مئة. تاريإ على الّسنين ابتدأ فيه من سنة اانتين وسب ين وامان -

إضتتتافة إلى اشتتتتعال المورجم له بالستتتماع اعتناء المترجم لن بنســـخ الكتب: 

والرحلة فقد اعتنى : بنسإ التتب مع الخط الجّيد المقروء الواضح قال الّسخاو،: 

 نسخه: )وكتب الطباق بل كتب بخطه جملة من التتب وا ج اء   فمّما

ّسخاو، : وقرأه عليه كما جاء يف ا ر  - شيخه ال ّضوء الالّمع  هل القرن الّتاسع ل ال

وء: )ومن  طه أمتع اهلل المستتتتلمين ببقا ه نقلته يف مدة  النّستتتتخة المطبوعة من الضتتتتّ

اهلل  مئة أحستتتتن ا رها يوم االانين رابع ربيع الثاي من ستتتتنة تستتتتع وتستتتت ين وامان

يها يف  ير بمن لي من مّتة المشتتترفة. قاله وكتبه الموتقر إلى اللطر أبو الخير  تقضتتتّ

وأبو فارس عبد ال  ي  بن عمر بن محمد بن فهد الهاشتتتمي المتي الشتتتاف ي لطر 

اهلل هبم امين والحمد هلل رب ال المين وصتتتلى اهلل وستتتلم على ستتتيدنا ونبينا محمد 

لمؤلر ام بخط ا- تتاتم ا نبيتتاء والمرستتتتلين وعلى التته وصتتتتحبتته أجم ين. 
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خاو،:  كاتبه المستتتتتعني بشتتتترير أوصتتتتافه عن تترر  -الستتتتّ
ّ
الحمد هلل  قرأه علي

سالفه ةاهه اهلل ت الى فضالً   مآالً و وأعا ه من المتروه حاالً  وأفضاالً  الت رير به وبأ

ورحم أصتتتوله وضتتتم شتتتمله بوروعه وبلعه فيهم مأموله وستتتم ه بقراءة من ستتتلر 

 لتته وةان بتته يف ا حوال اآلتيتتة ا عالم بتتذكره بحيتتث لم يتمتتل لعيره كتتان اهلل

والمستتتقبلة وانتهى يف أوا ل شتت بان ستتنة تاريخه وأج ت لهما روايته عني مع ستتا ر 

  1)مروياا ومؤلواا. قاله وكتبه مؤلوه وصلى اهلل على سيدنا محمد وسلم تسليما .

ج ء يف أحداث الجم ة بمدرستتة ابن شتتويد بمصتتر  البن حجر الهيتمي )المتتبة  -

  .2166  4مجاميع/ 109ةهرية: ا 

ية:  - بة ا ةهر مدة  البن حجر الهيتمي )المتت ية من عرف ممن أهبم يف ال  تستتتتم

  .2166  6مجاميع/ 109

 109تجريد ما كتبه ابن حجر على نسخته من تنقيح ال ركشي )المتتبة ا ةهرية:  -

  .2166  ٧مجاميع/

خاو،  - تاريإ   8996)المتتبة ا ةهرية: اإلعالن بالّتوبيإ لمن  ّم التأريإ للستتتتّ

 ا تراك . 83609

إتمام نستتخة توالي الّتأنيس بم الي ابن إهريس البن حجر )مجموع بمتتبة الحرم  -

 . .3862المّتي رقم: 

 

                                           
 .168/12الّضوء الالمع:   1)
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 هماذج من منسو:ات العّّلمة عبد العزيز بن عمر ابن فهد:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 األتراك 8360٩تاريخ(  8٩٩6اإلعّلن بالّتوبيخ، المكتبة األزهرية: )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .3862توالي الّتأهيس، مجموع بمكتبة الحرم المّكي رقم: 
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 ، وتّلحظون :ط الّسخاوي يف الحاشية اليمنى.5236الّضوء الّلمع للّسخاوي، مكتبة شستر بيتي: 

 بعض ما قيل عنن:

خاو،  -  : )وتولع بالتخريج والتشتتتر والتاريإ  وأ نت له يفقال شتتتيخه الستتتّ

التتدريس واإلفتاهة والّتحتديتث  وكتذا أ ن لته الجوجر، يف تتدريس الوقته والنحو 

وليس بعد أبين ببّلد الحجاز من واإلفاهة  والمحيو، ضمن جماعة يف إقراء ا لوية  

ُيداهين يف الحديث مع المشــــار ة يف الفضــــائل وجودة الخط والفهم وجميل الهي ة 

سير وإظهار  وعلى الهمة والحياء والمروءة والتخلق باألوصاف الجميلة والتقنع بالي

  .التجمل وعدم الّتشّكي وهو حسنة من حسنات بلده

وبرع يف علم الحــديــث، وتميز فيــن بــالحجــاز مع : )قتتال نجم التتّدين العّ ،  -

  .المشار ة يف الفضائل، وعلو الهمة والتخلق باأل:ّلق الجميلة

عند الّ ركلي وره   وقد 921ّفي سنة  كر ابن ال ماه : أّن المورجم له تو وفاتن:

 .920أّنه توّفي سنة 
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 (1)ترجمة المجاز

عبد الرحمن بن محمد  برهان الدين ابن الشتتيإ   2)إبراهيم بن  اســمن وهســبن:

 ةين الدين الحلبي الشاف ي  الشهير بابن ال ماه،.

ـــأتن ورحّلتن: مئة بحلب ونشتتتتأ هبا وأ ذ  ولد ب د الثمانين وامان مولده وهش

عن جماعة من أهلها وممن وره إليها  فدرس عليهم: ال ربّية  والوقه وغيرها  ال لوم

من الونون  واجتهد حّتى برة وصتتتتار ُيدّرس وُيوتي وي ظ  وحّج من طريق القاهرة 

فالتقى ب لما ها وأ ذ عنهم  وكذا أ ذ عن ب ض علماء غّ ة  وعلماء مّتة كالمجي  

 .بن فهد الهاشمي له يف هذه اإلجاةة عبد ال  ي  بن عمر ا

 أ ذ المورجم له عن عّدة علماء ببلده و ارجه منهم: شيو:ن:

 والده: حسن بن عبد الرحمن  ةين الدين الحلبي الشاف ي. - 1

 هت . 925-845محمد بن هاوه الباةلي  أبو عبد اهلل  شمس الدين ) - 2

 هت . 922 -علي بن محمد الشيراة،  م ور الدين الرومي )...  - 3

 هت . 926 - 823شيإ اإلسالم ) ةكريا بن محمد ا نصار، -4

إبراهيم بن محمد المقدستتتي ام القاهر،  أبو إستتتحاق  برهان الدين الم روف  -5

 هت . 923-836بابن أبي شرير )

                                           
 431/10  وشذرات الّذهب: 81/2  التواكب الّسا رة: ٧4/1ُملّخصة من هر الحبب:   1)

ا رة  وشتتتذرات كذا يف مخطوط اإلجاةة ب  2) قلم المجي  ابن فهد  وكذلك يف هر الحبب  وأّما التواكب الستتتّ

 الّذهب فويها: إبراهيم بن حسن بن عبد الّرحمن  ول ّله  طأ كما بّينه محّقق هر الحبب.
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 هت . 923-851أحمد بن محمد القسطالي  أبو ال باس  شهاب الدين ) -6

 هت . 920 - 850عبد ال  ي  بن عمر  ابن فهد الهاشمي ) -٧

 وغيرهم من المشايإ رحمهم اهلل ت الى.

 بعض ما قيل عنن:

عّدة فنون  - نه  نت مّمن أ ذ ع لّدين ابن الحنبلي: )وُك  ا
ّ
وهلل الحمد -قال رضتتتتي

إلى أن أجاة لي جميع ما يجوة له وعنه روايته إجاةًة موّصلًة بخّطه يف شّوال  -والمنّة

واه ا ع م  ستنة امان وأرب ين وتست مئة. ُاّم لّما بر ع يف ال لوم الّدينّية هرع إليه الستّ

إ  كانت له اليد البيضتتاء فيها... فأجاب وأفتى ولم يبخل على مستتتوت باإلفتاء  وال 

صّد وال رّه  وال تناول الّدرهم الوره  بل كّر عن هذا ا رب  وفاًقا لم  م الموتين 

اف ّية بحلب إف ا بجام ها من أبناء ال رب  وانتهت إليه ر استتتتة الشتتتتّ تاء وتدريستتتتً

 اّلتي انورهت من بين سا ر مدارسها يف ا ر وقت...   2)  وعصرونّيتها 1)ا ع م

                                           
للهجرة  وقد  96هو جام ها ا مو،  اّلذ، بناه الوليد أو ستتتتليمان بن عبد الملك  وابتدأ إنشتتتتا ه ستتتتنة   1)

نوات ا  يرة بستتبب الحرب يف ستتوريا  فّرج اهلل التربة عن عباهه  وانتقم لهم من كّل ظالم  تضتتّرر يف  الستتّ

 .180/2ين ر للم يد حول الجامع كتاب: هر الّذهب يف تاريإ حلب لتامل بن حسن العّ ،: 

ك رها الملكانت هاًرا  بي الحستتتن علي بن أبي الثريا وةير بني مرهاس  فصتتتيّ "المدرستتتة ال صتتترونية:   2)

رعي مدرستتتتًة وج ل فيها مستتتتاكن للمرّتبين فيها من  ال اهل نور الّدين ةنتي ب د انتقالها إليه بالوجه الشتتتتّ

  وان ر: الّدارس يف تاريإ المدارس ل بد 111/2من كتاب هر الّذهب للعّ ،:  "550الوقهاء و لك ستتتتنة 

 .302/1القاهر النّ يمي: 
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ية والقراءات  - بال رب يه  فدين إل فاهة الوا كّب على إ لّدين العّ ،: )ام أ قال نجم ا

والوقه وأصتتتتوله  والحديث وعلومه  والتوستتتتير وغير  لك  وكان ال يرّه أحًدا من 

كان بليدًا وهّرس وأفتى  وكان ال يأ ذ على الوتوى شتتتيئًا  وانتهت إليه  الّطلبة  وإن

بتي   اف ية بحلب  قال ابن الحنبلي: وكان قد عبث مرة بحل ةايرجة الستتّ ر استتة الشتتّ

فحّل منها شتتيئًا ما وعلق بالتيمياء أيامًا  ام تركها ولم تتن تراه إال أستتر ا  الق  

 ًا... .متبسمًا حالة التالق  حليمًا صبور

تن: فا نة أربع  و : )تويف يوم الجم ة يف شتتتتهر رمضتتتتان ستتتت
ّ
قال ابن الحنبلي

و مستتين وتستت مئة  وهفن وراء المقام اإلبراهيمي  ارج باب المقام يف تتمة مقربة 

 الصالحين   وقال ابن ال ماه: )وتويف يوم الجم ة يف رجب !.

 

 فهرسُة النّسخة المعتمدة:

 يف المخطوط[ ال نوان: إجاةة ]وهو غير واره

اف ي  عّ  الّدين أبو  المؤّلر: عبد ال  ي  بن عمر بن محّمد  ابن فهد الهاشتتتمي الشتتتّ

 هت. 921-850فارس وأبو الخير  

   متان النّسإ: مّتة.915 ، الحجة  4الناسإ: المؤّلر  تاريإ النّسإ: الجم ة 

لدين إبراهيم بنالمجاة:  ابن   ي الحلبي الشتتتتاف عبد الرحمن بن محمد  برهان ا

 .هت 954 -  880ب د   ال ماه،
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 11.9سم  المساحة المتتوبة:  12.8×  18  مقاس المخطوط: 3عده ا وراق: 

  الخط: نستتتإ لون الحرب: أستتتوه وب ض كلماته با حمر  19  المستتتطرة: ٧.9× 

 التجليد: كرتوي حديث.

ى لهم رايًة توراء ... الحمد هلل الّذ، مّي  ال لماء يف الحال والمآل  ونصب»الواتحة: 

يإ ال الّمة ... برهان الّدين أبو إستتحاق  كالهالل ... وب د: فقد ستتمع من لو ي الشتتّ

 .«إبراهيم...

...وأج ت له جميع ما يجوة لي وعنّي روايته قاله وكتبه محّمد أبو الخير »الخاتمة: 

 ي افوأبو فارس المدعو عبد ال  ي  بن عمر بن محّمد ابن فهد الهاشمي المّتي الّش 

 « اهم الحديث الّشرير...

 الحالة الماّهية: كاملة  وجّيدة عموما.

مالح ات: النّص م قب  وعليه إلحاقان يف موض ين  وبأّوله تقييد نّصه: )يف وهي ة 

 اهلل  يٌر حافً ا وهو أرحم الّراحمين.  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ت الى ورسوله 

 orient. A 1857المتتبة: متتبة جوتا  رقم االستدعاء: 
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 أول النسخة
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 آ:ر النّسخة.
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 النّص المّحقق:

 بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

 صّلى اهلل على سّيدنا محّمد واله وصحبه وسّلم تسليما.

ذ، مّي  ال لمتتاء يف الحتتال والمتتآل  ونصتتتتتب لهم رايتتًة تورا ى  الحمتتد هلل التتّ

الم على ستتّيدنا كالهالل  و وض من ناوأهم يف الحال و الة والستتّ االستتتقبال  والصتتّ

شّرف اهلل به أّمته على ا مم الماضين   ونبّينا محّمد  اتم النّبّيين والمرسلين  اّلذ، 

و ّصهم باّتصال حديثه ا ر حين  ورفع منهم أهل الحديث النّبوّ، فحاةوا قصبات 

 م الّدين.سان إلى يوالّسبق باليقين  ورضي اهلل عن اله وأصحابه والّتاب ين لهم بئح

 وب د:

ّصالح القدوة  برهان  ّشيإ ال اّلمة  ا وحد الوّهامة  ال سمع من لو ي ال فقد 

يإ اإلمام ال اّلمة ا وحد المدّرس عماه الّدين  الّدين أبو إستتتتحاق إبراهيم ابن الشتتتتّ

هير بابن ال ماه، أهام اهلل النّوع بحيات   هعبد الّرحمن بن محّمد ال ماه، الحلبي الشتتّ

ووالى عليه فضتله وج يل هباته  وكتب ستالمته ستوًرا وحضتًرا  وجمع له الخيرات 

 ةمًرا  الحديث المسلسل با ّولّية ورويته له عن عشرة من المشايإ وهم:

 سّيدا،:

 . 1)والد، اإلمام الحافظ ال مدة نجم الّدين محّمد المدعو عمر -1

                                           
شمي  نج محمد وُيدعى عمر بن محّمد   1) ّضوء الالّمع:  885-812م الّدين ابن فهد الها هتتتتتت ترجمته يف ال

 .512/1  البدر الّطالع: 512/9: -مختصرةً -  شذرات الّذهب 126/6
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2-  
ّ
حلة تقي الّدين أبو الوضتتتتل محّمد بن ووالده جّد، ال اّلمة الحافظ الرُّ

 . 1)نجم الّدين محّمد بن أبي الخير محّمد ابن فهد

الهاشتتتمّيان المّتّيان تعّمدهما اهلل ت الى برحمته ستتتماعا عليهما منورهين غير 

 مّرة وقراءة على ا ّول أيضا  وهو أّول مسلسل أرويه عنهما.

 وال اّلمتان:

ياء الُ ْمر، قاضتتي القضتتاة هباء الّدين أبو البقاء م -3 حّمد بن أحمد بن الضتتّ

 حضورا عليه يف الّراب ة.  2)الحنوي المّتي

 اهلل شتتترف الّدين أبو الوتح محّمد بن القاضتتتي ةين الّدين أبي بتر  -4
ّ
وولي

 حضورا عليه يف الّثالثة ُاّم سماًعا.  3)ابن الحسين ال ثماي المراغي

 والّشقيقان:

                                           
وء الالمع:  8٧1 -٧8٧محّمد بن نجم الّدين محّمد  تقي الدين ابن فهد الهاشتتمي    1) هتتتتتت  ترجمته يف الضتتّ

 .259/2  البدر الّطالع: 281/9

اغاي ا صتتتل المّتي الحنويمحمّ   2) قاضتتتي مّتة هباء   د بن شتتتهاب الّدين أبي ال ّباس أحمد ال مر، الصتتتّ

ياء   وء الاّلمع: 854 -٧89الّدين أبو البقاء   وي رف كأبيه بابن الضتتتّ    هرر ال قوه 84/٧  ترجمته يف الضتتتّ

 .359/3الوريدة: 

ّشاف ي محّمد بن أبي بتر بن الحسين المراغي القاهر، ا صل   3)  -٧٧5  شرف الّدين أبو الوتح المدي ال

وء:  859   385/3  ال قوه: 162/٧هتتتتتتت  قال المقري ، عنه: )من أعيان فقهاء المدينة   ترجمته يف الضتتتّ

وا باسم نبّينا محّمد  ق بينهم با لقاب.ملسو هيلع هللا ىلص و كر الّسخاو، له أرب ة إ وة كلهم ُسمُّ  ُاّم ُفرِّ
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 . 1)ت محّمدالقاضي كمال الّدين أبو الربكا -5

 . 2)ونور الّدين علي ابنا محّمد بن أحمد بن حسن / بن الّ ين القسطالي -6

د بن إبراهيم  -٧ د بن محمتتّ وابن  تتالهمتتا التمتتال أبو الوضتتتتتا تتل محمتتّ

 المتّيون حضوًرا عليهم يف الّراب ة ُاّم سماًعا.  3)المرشد،

ّمد بن أبي والقاضتتتتي كمال الّدين أبو الوضتتتتل محّمد بن نجم الّدين مح -8

المّتي حضتتتوًرا عليه يف الّراب ة ُاّم قراءًة وستتتماًعا  وهو   4)بتر ا نصتتتار، المرجاي

 أّول حديٍث حضرته عليهم.

                                           
ن  وُي رف كسلوه بابن الّ ي  كمال الّدين أبو الربكات  صل المّتي المالتيمحّمد بن محّمد القسطالي ا   1)

 .4/9هت  ناب بالقضاء يف الّشام ومّتة  ترجمته يف الّضوء الاّلمع:  864 -801

 -علي ا صعر   2)
ّ
هت   866-٧98نور الدين     بن محّمد بن أحمد القسطالي - ّن له أ ا أكرب يقال له علي

 .281/5وء: ترجمته يف الّض 

كمال الّدين أبو الوضتتا ل   ستتبط كمال الّدين   محمد بن محّمد بن إبراهيم المرشتتد، ُاّم المّتي الحنوي  3)

 .29٧/8هت  أجاة له جّده التمال وال راقي والهيتمي وغيرهم  ترجمته يف الّضوء:  861-٧96الّدمير،  

 8٧6-٧96الّدين أبو الوضل   ُعرف بابن المرجاي  كمال   محّمد بن محّمد بن أبي بتر المّتي الّشاف ي  4)

ّضوء الاّلمع:  ّسخاو،  ترجمته يف ال سند، مّتة كما قال ال ضاء بجدة وغيرها وصار  اتمة م هتتتتتت  ناب بالق

6٧/9. 

 ب/1
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9-  
ّ
يإ ةين الّدين عبد الّرحمن بن  ليل بن ستتالمة بن أحمد ا  رعي والشتتّ

 سماًعا عليه بمّتة  وهو أّول حديٍث سم ته عليه.  1)القابوي

يإ اإل -10 د بن عبتتد اهلل بن إبراهيم والشتتتتّ متتام محي التتّدين أبو نتتافع محمتتّ

هير بابن ا ةهر، قراءة عليه بالقاهرة يف رحلتي ا ولى إليها  وهو   2)المصتتتر، الشتتتّ

 أّول حديٍث قرأته وسم ته عليه.

 قال ا رب ة ا ّولون والّسابع:

  قال  3)أ ربنا به قاضتتتي القضتتتاة ةين الّدين أبو بتر بن الحستتتين المراغي -

والد،: وهو أّول حديث مستتلستتل حضتترته عليه إن شتتاء اهلل  وقال والده: وهو أّول 

حديث مستتلستتل ستتم ته عليه  وقال اآل رون: وهو أّول حديث ستتم ناه عليه  ةاه 

 ابن الّضياء فقال هو: وا  ير.

                                           
اف ي  1) ةين الّدين أبو الوهم     عبد الّرحمن بن  ليل بن ستتتالمة ا  رعي ا صتتتل القابوي الّدمشتتتقي الشتتتّ

يإ  ليل  ُي رف بابن    ناب بالخطابة واإلمامة بالجامع ا مو، بدمشتتتتق ههًرا  ترجمته يف 869-٧84الشتتتتّ

 .٧6/4الّضوء: 

اف ي  2) محيي الدين أبو نافع   ُي رف با ةهر، وابن الّريوي    محّمد بن عبد اهلل بن إبراهيم القاهر، الشتتتتّ

 .٧٧/8هت  ترجمته يف الّضوء:  ٧89-8٧0

حمد   ةين الّدين أبو م  بن عمر القرشي ا مو، ال ثماي المراغي المصر، الّشاف يأبو بتر بن الحسين   3)

هتتتت  ولي قضاء الحرم المدي و طابته وإمامته  وعمل للمدينة تاريًخا حسنا سّماه:  898وقيل   895-٧2٧

استم وغير القتحقيق النّصترة بتلخيص م الم هار الهجرة  وروا ح الّ هر مختصتر الّ هر الباستم يف ستيرة أبي 

 .63/2  ومختصرة يف ا عالم: 20/11  الّضوء: 23/3 لك  ترجمته يف: إنباء العمر: 
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د بن عبتتد الّلطير ابن  - د بن محمتتّ اهر محمتتّ رف أبو الطتتّ وأ ربنتتا بتته الشتتتتّ

 أّول حديٍث سم ناه عليه.   وهو 1)التويك

 وقال الّساهس والّثامن هما وابن الّضياء أيضا والمرشدّ، أيضا:

 بن  -
ّ
لّدين أبو عبد اهلل محّمد بن علي به المقرك المحّدث شتتتتمس ا أ ربنا 

ر البتر، تَّ ضتترغام بن ستتُ
ياء: وهو أّول حديٍث ستتم ته عليه  وقال  2)   قال ابن الضتتّ

ّضياء فقالوا والخامس اآل رون: وهو أّول حديث حضرن اه عليه  ةاهوا سوى ابن ال

 وجّد، أيًضا:

                                           
اف ي  1)   شتتترف الّدين أبو الّطاهر  محّمد بن محّمد بن عبد الّلطير التتريتي ام الستتتتندر، القاهر، الشتتتّ

بي والربةالي وةينب ابنة هتتتتت  أجاة له يف سنة مولده المّ ، والّذه 821-٧3٧وي رف كسلوه بابن التويك  

ماع واإلجاةة  وأكثر  التمال و لق ا رون  و ّرج له ابن حجر ال ستتقالي مشتتيخة باإلجاةة وعوالي بالستتّ

ماع النقطاعه يف من له وقال ابن حجر: )قرأت عليه كثيرًا  النّاس عنه وتنافستتوا يف ا  ذ عنه وُحّبب إليه الستتّ

صحيح مسلم يف أرب ة مجالس سوى مجلس الختم   ون ل أهل  من المرويات باإلجاةة والسماع  من  لك

 .111/9  الّضوء الاّلمع: 18٧/3مصر والقاهرة بموته هرجًة  ترجمته يف إنباء العمر: 

ضرغام القرشي التيمي البتر، المصر، الحنوي  2) أبو  شمس الّدين  محّمد بن علي بن محّمد بن علي بن 

هتتتتت  سمع على أصحاب ابن عبد الّدا م وغيرهم وأجاة  801-٧19سّتر  ل مّتة وي رف بابن ين   عبد اهلل 

له المّ ، والربةالي والّذهبي وةينب ابنة التمال وغيرهم  وستتمع باإلستتتندرية والحرمين واليمن  ترجمته 

 .43/3  وهرر ال قوه الوريدة: 19/9  والّضوء: 85/2يف اإلنباء: 
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 بن  -
ّ
لّدين أحمد أبو ال ّباس بن محّمد بن علي هاب ا به اإلمام شتتتت أ ربنا 

 
ّ
   وهو أّول حديٍث سم ناه عليه. 1)مثّبت المقدسي

 وقال الّتاسع هو وأبو الوتح المراغي أيضا:

  وهو أّول  2)م بن الحستتتتين ال راقيأ ربنا به الحافظ ةين الّدين عبد الّرحي -

 حديث / سم ناه عليه.

 ةاه الّتاسع فقال:

                                           
هتتت  سمع التثير  813 - ٧30إمام المسجد ا قصى    شهاب الّدين أحمد بن محمد بن علي  ابن ُمْثبِّت   1)

من الميدومي وال ال ي وال   ابن جماعة وغيرهم ببيت المقدس ومّتة والقاهرة وغيرها ترجمته يف: الّضوء 

 .383/1  هرر ال قوه الوريدة: 151/2الالمع: 

هتت   سمع من الميدومي  806-٧25صره  حافظ ع  ةين الّدين عبد الّرحيم بن الحسين ال راقي التره،   2)

وأكثر عليه  ورحل إلى الشتتتام والحجاة  وصتتتنّر المصتتتنّوات البدي ة  من أشتتتهرها ألويته يف الحديث اّلتي 

   الضوء الالمع:2٧6/2تنافس من أتى ب ده من طالب الحديث على حو ها وهراستها  ترجمته يف اإلنباء: 

 يث المسلسل با ّولية باإلسناه اآلا يف كتابه ا رب ين ال شارية.  وقد أ رج الحافظ ال راقي الحد1٧1/4

 أ/2
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سليمان الهيثمي -  بن أبي بتر بن 
ّ
وشيإ اإلسالم   1)والحافظ نور الّدين علي

   وهو أّول حديث سم ته منهما. 2)سراج الّدين أبو حوٍص عمر بن رسالن البلقيني

 وةاه المراغي فقال:

                                           
بالهيثمي   وي رف  نور الّدين أبو الحسن  علي بن أبي بتر بن سليمان الهيثمي القاهر، الّشاف ي الحافظ  1)

ّسماع حضرا وسوًرا فحّج م ه  80٧ -٧35 صعير ورافقه يف الّطلب وال هتتتتت  صحب الحافظ ال راقي وهو 

حّجاته ورحل م ه جميع رحالته  وهو متثر ستتتماعا وشتتتيو ا ولم يتن ال راقي ي تمد يف شتتتيء من  ستتتا ر

أموره إال عليه  وةّوجه ابنته  ديجة ورةق منها عّدة أواله وتخّرج به يف الحديث  ستتتتمع على الميدومي 

عّدة يف الحديث والّتخريج من باء العم  ترجها: مجمع الّ وا د ومنبع الووا دوغيره  وله كتب  ر: مته يف: إن

 .266/4: -مختصرة-  وا عالم 105/9  شذرات الّذهب: 200/5  الّضوء الالمع: 309/2

هتتتتت   805-٧24ن يل القاهرة    شيإ اإلسالم سراج الّدين أبو حوص  عمر بن رسالن بن نصير البلقيني  2)

عشرة سنة ف رض محووظاته على  حوظ القران وصّلى به وهو ابن سبع  وأ ذه والده للقاهرة وهو ابن ااني

ّشام  قال عنه ابن  ضاء ال سمع من الميدومي وغيره  ولي اإلفتاء ُاّم ق ب ض علما ها فانبهروا بحو ه وفهمه  

سمت ابن تيمية شيإ الجبل  كثير: )أ كرتنا    ترجمته  ما رأيت ب د ابن تيمية أحوظ منك) :ونحوه قول ابن 

 .46/5: -مختصرة-  وا عالم 80/9ات الّذهب:   شذر86/6  الضوء: 245/2يف: اإلنباء: 
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  ومجد الّدين  1)لّدين محّمد بن إبراهيم المناو،وقاضتتتيا القضتتتاة صتتتدر ا -

  والمستتند شتتمس الّدين محّمد بن  2)إستتماعيل بن إبراهيم بن محّمد التناي الحنوي

  وهو أّول حديٍث ستتتتم ناه  3)يوستتتتر بن أحمد بن أبي المجد ابن الحّتار الحلبي

 منهم.

 قالوا عشرهتم:

لّدين أبو الوتح محّم  - به الخطيب صتتتتدر ا د بن محّمد بن إبراهيم أ ربنا 

   وهو أّول حديٍث سم ناه منه. 4)الميدومي

                                           
ّشاف ي  1) سحاق المناو، ام القاهر، ال هتتتتتت   803-٧42  صدر الّدين أبو الم الي  محّمد بن إبراهيم بن إ

 ال راقي مشيخة  هّرس وأفتى وولي القضاء بالديار المصرية  له: 
ّ
سمع من الميدومي وغيره  جمع له الولي

يف تخريج أحاهيث المصابيح  وغير  لك  ُتوّفي أسيرا غريقا يف هر الورات ب د أن كشر المناهي والّتناقيح 

وء:  امية لقتال تيمور لنك  ترجمته يف الضتتّ   شتتذرات الّذهب: 249/6ستتافر مع النّاصتتر فرج إلى الباله الشتتّ

 .299/5: -مختصرة-  وا عالم 55/9

  و الوداءمجد الّدين أب  صل القاهر، الحنوي القاضيإسماعيل بن إبراهيم بن محّمد التناي البلبيسي ا   2)

هتتتتتتت  ستتتمع الميدومي وغيره  وتخّرج بمعلطا،  وله مصتتتنوات  ترجمته يف اإلنباء:  802 - ٧29أو  ٧28

 .301/1: -مختصرة-   ا عالم 30/9  شذرات الّذهب: 286/2  الّضوء: 2/11٧

هتتتتتتتت  ستتتتمع من ابن عبد الهاه،  800ت:   شتتتتمس الّدين  محّمد بن يوستتتتر بن أبي المجد الحّتار  3)

 .32/2والميدومي وأجاة له جماعة من المصريين والّشاميين  ترجمته يف اإلنباء: 

هتتتتت  سمع من ابن  ٧54 - 664  صدر الّدين أبو الوتح  محّمد بن محّمد بن إبراهيم الميدومي المصر،  4)

رة كثيرا  وطال عمره وانتوع به  وُ ّرجت له عاّلق والنّجيب عبد الّلطير وغيرهما وحّدث بالقدس والقاه

  الدرر 438مشتتتيخة  وكان حستتتن الخلق متوهها حستتتن الخط  ترجمته يف م جم الشتتتيوخ للستتتبتي ص: 

 .419/5التامنة: 
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 قال:

 الحّراي -
ّ
   1)حّدانا به النّجيب أبو الورج عبد الّلطير بن عبد المن م بن علي

 . ح)وهو أّول حديٍث سم ناه عليه 

 وكتب لنا عاليا:

الّدين  ال اّلمة قاضتتتي المستتتلمين عّ  الّدين عبد الّرحيم بن المؤّرخ ناصتتتر -

  وهو أّول حديث  2)محّمد بن عّ  الّدين عبد الّرحيم ابن الُورات المصتتتتر، الحنوي

 أرويه عنه  قال:

                                           
بد المن م بن علي   1) بد الّلطير بن ع لّدين أبو الورج ع قل النمير، الحّراي الحنبلي  نجيب ا ي  ابن الصتتتتّ

هتتتتت  أسم ه أبوه ببعداه من عبد المن م بن كليب  وابن  6٧2-58٧مسند الّديار المصرّية   الّتاجر  الّسّوار 

الم طوش  وابن الجوة، وغيرهم  قال الّذهبي: )وروى التثير ببعداه وهمشتتتتق ومصتتتتر؛ وانتهى إليه ُعُلّو 

ْقاه  وألحق ا حواه با  ناه  وُرِحل إليه من الباله  واةهحم عليه الطلبة والنُّ جداه؛ وكان يجه  البّْ  اإلستتتت

 مشتتتيخة هار 
ّ
مة وافرة عند الّدولة  ُامَّ انقطع إِْلى رواية الحديث  وُولي ب بالْمْتاجر. وله وجاهٌة وُحرَّل ويتتستتتّ

  شتتذرات 243/15الحديث التاملّية إِْلى أن مات فِي مستتتهل صتتور   ترجمته يف تاريإ اإلستتالم للذهبي: 

 .586/٧الّذهب: 

بد الّرحيم بن   2) بد الّرحيمع قاهر، الحنوي    محّمد بن ع لّدين أبو محمد  ابن الورات المصتتتتر، ال ع  ا

أ ذ عن ال راقي والبلقيني وال   ابن جماعة  وأجاة له  لق انوره بالّرواية عنهم  ناب يف هتتتتتت   ٧59-851

  186/4وء: القضتتتاء  وصتتتنّر مصتتتنّوات منها: تذكرة ا نام يف النّهي عن القيام  وغيرها  ترجمته يف الضتتتّ 

 .348/3: -مختصرة-  ا عالم 393/9شذرات الّذهب: 
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ندان أبو عبد اهلل محّمد بن إبراهيم بن محّمد ا نصتتتتار،  - به المستتتت نا  بأ أن

  وهو  2)  وأّم محّمد ستتت ال رب ابنة محّمد بن علي ابن البخار، المقدستتي 1)البياي

 رويته عنهما  قاال: أّول حديٍث 

أ ربنا به رحلة الّدنيا فخر الّدين أبو الحستتن علي بن أحمد بن عبد الواحد  -

  وهو أّول حديٍث حضتتراه عليه أو حضتتره أوالهما وروته  3)ابن البخار، المقدستتي

 عنه اانيتهما  قال هو والنّجيب الحّراي:

                                           
خرة  محّمد بن إبراهيم بن محّمد البياي ا نصتتار، المقدستتي  1)  ٧66-686  أبو عبد اهلل  ُي رف بابن الصتتّ

هتتت  أحضر صعيرا ل ينب بنت مّتي والوخر ابن المجاور   وسمع على أبي الوضل ابن عساكر وغيره   ّرج 

فع مشتتتتيخة و ّيل عليها الحافظ ال راقي و ّرج له فهرستتتتت مرويات  ترجمته يف الدرر التامنة: له ابن را

 .93/1   يل الّتقييد يف رواة الّسنن والمسانيد: 20/5

ت ٧6٧  حويدة الوخر ابن البخار،  ت:   أم محّمدست ال رب بنت محّمد بن علي بن أحمد  2)   أحضرت ه

ثه ا حدي تان عندها من  جدها ف نة: على  تام لدرر ال ها يف ا ها  ترجمت ات وطال عمر حّد يء التثير   لشتتتتّ

 .٧٧/3: -مختصرة-  وا عالم 3٧4/2   يل التقييد: 259/2

هتتت  أجاة له ابن  690-595  الحنبلي علي بن أحمد بن عبد الواحد  فخر الّدين أبو الحسن ابن البخار،  3)

وغيره وتوّقه بالموّفق ابن قدامة  وصتتتار محّدث وستتتمع التثير من عمر بن طربةه  الجوة، وغيره صتتتعيًرا 

   ي حديثفِ  ملسو هيلع هللا ىلصينشرح صدر، إ ا أه لت ابن البخار، بيني وبين النبي اإلسالم وراويته  قال ابن تيمّية: )

  ا عالم ٧23/٧  شتتذرات الّذهب: 241/4   يل طبقات الحنابة: 665/15ترجمته يف تاريإ اإلستتالم: 

 .25٧/4: -مختصرة-
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به الحافظ أبو الورج عبد الّرحمن بن محّمد ب - ن علي بن الجوة، أ ربنا 

  قال النّجيب: وهو أّول حديٍث ستتتتم ته منه  وقال اآل ر: إ ًنا وهو أّول  1)البتر،

 حديٍث رويته عنه  قال:

  وهو أّول  2)حّدانا به أبو ستت يد إستتماعيل بن أحمد بن عبد الملك المؤّ ن -

 حديٍث سم ته منه  قال:

  وهو أّول حديٍث  3)نحّداني به أبي أبو صتتتالح أحمد بن عبد الملك المؤ ّ  -

 سم ته منه  قال:

                                           
لّدين أبو الورج ابن الجوة،عبد الرّ   1) -510أو  508  الواعظ حمن بن علي بن محّمد  البتر،  جمال ا

  سير أعالم 1100/12  صاحب الّتصانير المشهورة يف شّتى ال لوم  ترجمته يف تاريإ اإلسالم: هتتت 59٧

 .316/3  ا عالم: 53٧/6  شذرات الّذهب: 365/21النبالء: 

 - 451أو  451  الّشاف ي ابن المؤّ ن أبو س د لملك  النيسابور، الترماي إسماعيل بن أحمد بن عبد ا  2)

ت  سمع أباه  وطا وًة  روى عنه الحافظ محّمد بن طاهر  وابن عساكر  وابن الجوة، وا رون  قال  532 ت ه

ه يف    ترجمتكان  ا رأ،  وعقل  وِعلَّلم  برع يف الوقه  وكان له عّ  ووجاهة عند الملوكابن الستتتتم اي: )

اف ية التربى: 626/19  ستتتير أعالم النبالء: 564/11تاريإ اإلستتتالم:    شتتتذرات 44/٧  طبقات الشتتتّ

 .163/6الّذهب: 

هتتتتت  سمع أبا ن يم عبد الملك  4٧0-388 أحمد بن عبد الملك بن علي  أبو صالح المؤّ ن النيسابور،   3)

ياه،  وأ طاهر ال  با  با عبد اهلل الحاكم  وأ قال ةاهر ا ستتتتوراييني  وأ لمي وغيرهم   با عبد الّرحمن الستتتتّ

شيإ له  روى عنه ابنه إسماعيل وعبد التريم البسطامي   ّشحامي:  ّرج أبو صالح ألر حديث عن ألر  ال

  419/18  ستتتتير أعالم النبالء: 286/10  تاريإ اإلستتتتالم: 442/5وا رون  ترجمته يف تاريإ بعداه: 

 .163/1ا عالم: 
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  وهو  1)ال ياه، شمِ حَّل مْ حّدانا به اإلمام / أبو طاهر محّمد بن محّمد بن  - 

 أّول حديٍث سم ته منه  قال:

به أبو حامد أحمد بن محّمد بن يحيى بن بالل الب اة - نا    وهو أّول  2)حّدا

 حديٍث سم ناه منه  قال:

بد الّرحمن  - به ع نا  بد،حّدا يٍث   3)بن بشتتتتر بن الحتم ال  حد   وهو أّول 

 سم ته منه  قال:

ستتويان بن عيينة  وهو أّول حديٍث ستتم ته من ستتويان  عن عمرو  هحّدانا ب -

عمرو  بنابن هينار  عن أبي قابوس مولى عبد اهلل بن عمرو بن ال اص عن عبد اهلل 

                                           
ِمش بن علي  أبو طاهر ال ياه،   محّمد بن محّمد بن  1) هتتتتتتت  ستتتمع من أبي حامد بن بالل  410-31٧ْمحَّل

ّوار  روى عنه أبو عبد اهلل الحاكم  والحافظ أبو بتر البيهقي  وأبو  وأبي ال ّباس ا صتتتتم وأبي عبد اهلل الصتتتتّ

اريإ يف تصتتتالح المؤّ ن  وكان إمام أصتتتحاب الحديث بنيستتتابور  وفقيههم  وموتيهم بال مداف ة  ترجمته 

اف ّية التربى: 15٧/9اإلستتالم:    إتحاف المرتقي بوراجم شتتيوخ 21/٧  ا عالم: 198/5  طبقات الشتتّ

 وفيه م يد مراجع لورجمته. 492ص:  -حو ه اهلل-البيهقي   ينا الّشيإ البّحااة المويد محموه النّحال 

  سمع الّذهلي  هت 330بالخّشاب  ت: أحمد بن محّمد بن يحيى بن بالل  أبو حامد النيسابور،  وي رف   2)

تاريإ  ته يف  نده  وغيرهم  ترجم حافظ  وابن م نه أبو علي ال عة  وروى ع ما بد الّرحمن بن بشتتتتر وج وع

 .84/2  الثقات ممن لم يقع يف التتب الّستة: 58٧/٧اإلسالم: 

هتتتتتتت  روى عن  026-180  مولده ب د عبد الّرحمن بن بشتتر بن الحتم  أبو محمد ال بد، النيستتابور،  3)

ستتويان بن عيينة  ووكيع بن الجّراح  وعبد الّرةاق بن هّمام وغيرهم  حّدث عنه البخار، ومستتلم وأبو هاوه 

  ستتتتير أعالم النّبالء: 545/16  هتذيب التمال: 55٧/11وابن ماجه وغيرهم  ترجمته يف تاريإ بعداه: 

340/12. 

 ب/2
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بأّن رستتتتول اهلل  ، ارحموا من يف الّراحمون يرحمهم الّرحمن»قال: ملسو هيلع هللا ىلص بن ال اص 

 . 1)«األرض يرحمكم من يف الّسماء

 : 2)وأنشدته بيتين من ن مي يف م نى  لك  وليس لي غيرهما

 الّشيإ بر
ّ
ن: م من أوا ل ُكلٍّ  -أبقاه اهلل ت الى-هان الّدين المذكور ُاّم قرأ علي

نن ا رب ة:  بي هاوه  والّترمذ،   ّتة: صتتحيح البخار،  ومستتلم  والستتّ التتب الستتّ

نن التربى للبيهقي  ورياض  والنّستتتتا ي  وابن ماجه  ومن أوا رها  ومن أّول الستتتتّ

أ روايتتة ي الحين  وا  كتتار كالهمتتا للنّوو،  والموطتتّ ة الصتتتتتّ حيى بن يحيى  وألويتتّ

                                           
وقال: هذا حديث حستتتتن   1924برقم: ) 323/4:    والورمذ،4941برقم: ) 15/1أ رجه أبو هاوه:   1)

   كلهم من ٧2٧4برقم: ) 1٧5/4  والحاكم يف المستتتتتدرك:  6494برقم: ) 33/11  وأحمد: صتتتتحيح

به  أورهه  قابوس مولى عبد اهلل بن عمرو عن عبد اهلل بن عمرو  نار عن أبي  طريق ستتتتويان عن عمرو بن هي

حيحة:  ا لباي  ن غير أبي قابوس  ورجاله اقات رجال الشتتتيخيوقال: )  925برقم: ) 594/2يف الصتتتّ

اصتتتتر ن . ي ني عند المتاب ة. وقد توبع كما تقدم عن ابن"مقبول"وقال الحافظ:  ."ال ي رف"فقال الذهبي: 

من ال "عن جرير مرفوعا بلوظ:  الدين مع الشواهد التي أشار إليها. ومنها حديث أبي إسحاق عن أبي ظبيان

  ."الم جم التبير "رجه الطرباي يف أ  ."ال يرحمه من يف السماءيف ا رض  يرحم من

ا رة:   2)   ويبدو أّن النّاظمين لحديث المستتلستتل با ّولّية ُكُثر  فقد وقوت على 240/1ان ر: التواكب الستتّ

ماع كذلك بيتان للقاضتتي ةكريا ا نصتتار،  وُيحتمل ماع يف  لك  ويف ابت الشتتّ  بيتين ل ين الّدين عمر الشتتّ

 وجوه الم يد  وهي ُملَّلْحٌة لطيوٌة ل ّلها أن ُتوره بمقال.

ماء كذا عن ستتّيد الّرستتل  الّراحمون لمن يف ا رض يرحمهم  من يف الستتّ

  فتتارحم بقلبتتك  لْق  
ِ
 وارعهمُ  اهلل

 

ل   بتته تنتتال الّرضتتتتتا وال وو عن ةلتتْ

 

 من البسيط
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صرة  ولم يقرأ  سانيد، المخت  سنن البيهقي  وأظّن غالْب سند الحديث لل راقي  بأ

 فيتتب من عنده.  1)ماعّش ر عند الّشيإ ةين الّدين عمر الكِ ما  ُ  أسانيدِ 

جار اهلل لّدين  ا بقراءة ولد، محّب ا قه اهلل ت الى الج ء   2)وستتتتمع أيضتتتتً وّف

 . 3)المشهور بالرباغيث

                                           
  أبو حوص  ةين الدين  1)

ّ
هت  أ ذ عن الجالل  936-880  عمر بن أحمد بن علي الشماع الحلبي الشاف ي

صنّوات   شرير  وعبد ال  ي  ابن فهد وغيرهم  له عّدة م صار،  وابن أبي  ضي ةكريا ا ن ّسيوطي  والقا ال

  وابته يوجد منه المجلد 41/5  ا عالم: 306/10  شتتتتذرات الّذهب: 1012/1الحبب:  ترجمته يف هر

   وعند، منه نسخة مصّورة.٧00٧ا ّول بخّطه محووظا بالمتتبة اإلستندرية برقم: 

-891جار اهلل محمد بن عبد ال  ي  بن عمر بن محمد  ابن فهد الهاشتتتتمي  أبو الوضتتتتل  محّب الّدين    2)

ن الّسخاو، والمحّب الّطرب،  وأجاة له جماعة ك بد العني البساطي وغيره  ترجمته يف: هتتتتت  سمع م 954

 .209/6  ا عالم: 131/2  التواكب الّسا رة: 432/10  شذرات الّذهب: 52/3الّضوء الاّلمع: 

بب يف  لك  3) و بتر واه أب  ما روهي فوا د عبيد اهلل بن هارون القّطان  واشتتتتُتِهر بج ء الرباغيث  ول ّل الستتتتّ

ا صتتتم ي  قال: ه ل ب ض ال رب الحضتتتر يف الشتتتتاء من طريقه عن  -141ص: -المراغي يف مشتتتيخته 

  قال: تأكلنا  يقال لها: الرباغيث افأضافه قوم وجلسوا يتحداون  فقال: مالتم ال تنامون؟ قالوا نخشى هوابً 

صتتابيح وناموا  قال: فج ل الربغوث ينهده  فلما ها ا فاعي لما جاة أن تخافوا  فأطوئوا الميا قوم واهلل لو أنّ 

 حر أنشأ يقول لها:كان وقت الّس 

 رلتتِ ح بتتالتت تتيتتنتتيتتن بتترغتتوث صتتتتتتْ رْ بتتْ 

 

 يتتتنتتتام بتتتيتتتن التتتمتتترفتتتقتتتيتتتن يتتتختتتتتتتلتتتر 

 أمتتتتا تتتتترى كتتتتمتتتتا تتتتتنتتتتام يتتتتعتتتتورف 

 

 يتتتنصتتتتتترف قتتتدة اتتتمّ ي التتتنتتتّ دُ قتتتُ نتتتَّل يتتتْ  

 قتترويتت تتقتتر التت تتقتترة كتتالتتوتتهتتد التتثتتّ  

 

 يتتتا بتتترههتتتا عتتتلتتتى التتتوتتتؤاه لتتتو يتتتقتتتر 
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سنة  مس عشرة وتس مئة  صّح  لك وابت يف يوم الجم ة رابع  ، الحّجة 

دوة هب يتتا من المستتتتجتتد الحرام  وأج ت لتته جميع متتا يجوة لي وعنّي  ة/ هار النتتّ

بد ال  ي  بن عمر بن  مدعو ع فارس ال ّمد أبو الخير وأبو  به: مح له وكت قا ته   رواي

اف ي  اهم الحديث  رير بالحرم المطّهر محّمد بن فهد الهاشتتتمي المّتي الشتتتّ الشتتتّ

 المنير لطر اهلل به.

والحمد هلل وصّلى اهلل على سّيدنا محّمد واله وصحبه وسّلم تسليًما  وأسأل 

من فضتتتتله أن ال ينستتتتاي من هعا ه يف  لواته وجلواته بخاتمة الخير وقضتتتتاء الّدين 

ى ستتتتّيدنا وكواية مهّمات الّدنيا وا  رى وكذا  واله، والحمد هلل وصتتتتّلى اهلل عل

 محّمد واله وصحبه وسّلم وحسبنا اهلل ون م الوكيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ/3

 أ/3
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 فهرست مراجع الّتحقيق:

إتحاف المرتقي بوراجم شتتتتيوخ البيهقي  محموه بن عبد الوتاح النحال  تقديم:  -

 .م 2008هت /  1429  1مصطوى ال دو،  هار الميمان للنشر والتوةيع  ط: 

  15ال ركلي الدمشتتتقي  هار ال لم للماليين  ط: ا عالم   ير الدين بن محموه  -

 .م 2002هت/ 1423

إنباء العمر بأبناء ال مر  أحمد بن علي ابن حجر ال سقالي  ت: ه. حسن حبشي   -

لجنة إحياء الوراث اإلسالمي  مصر  ط:  -ط: المجلس ا على للشئون اإلسالمية 

 .م1969هت/ 1389

الستتتتابع  محمد بن علي الشتتتتوكاي  هار  بدر الطالع بمحاستتتتن من ب د القرنال -

 .بيروت -الم رفة 

تاريإ اإلستتالم ووفيات المشتتاهير وا عالم  محمد بن أحمد بن ْقايَّلماة الذهبي   -

 .م2003هت/ 1424ت: الدكتور بشار عّواه م روف  هار العرب اإلسالمي  

الم  أحمد بن علي بن اابت  الخطيب البعداه،  ت: ا - ور لدكتتاريإ مدينة الستتتتّ

 .م2015هت/1436  4بيروت  ط: -بشار عواه م روف  هار العرب اإلسالمي 

هتذيب التمال يف أستتتتماء الرجال  يوستتتتر بن عبد الرحمن أبو الحجاج المّ ،   -

 .م1980هت / 1400  1بيروت  ط:  -ت: ه. بشار عواه م روف  مؤسسة الرسالة 
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ْبْعا الجمالي الحنوي  تثقات ممن لم يقع يف التتب الستتتتتة  قاستتتتم بن ُقطَّل ال - : ُلوَّل

شاه، بن محمد بن سالم ال ن مان  مرك  الن مان للبحوث والدراسات اإلسالمية 

 .م 2011هت /  1432وتحقيق الوراث والورجمة صن اء  اليمن  

دارس يف تاريإ المدارس  عبد القاهر بن محمد الن يمي الدمشقي  ت: إبراهيم ال -

 .م1990هت / 1410  1ية  ط:شمس الدين  هار التتب ال لم

لّدين ابن الحنبلي  - تاريإ أعيان حلب  محمد بن إبراهيم  رضتتتتي ا هر الحبب يف 

الحلبي  ت: محموه حمد الوا ور،  يحيى ةكريا عّبارة  منشتتتتورات وةارة الّثقافة 

 .م 19٧2هت/  1392الّسورّية  همشق 

علي المقري ،  ت: ه.  هرر ال قوه الوريدة يف تراجم ا عيان المويدة  أحمد بن -

 .م2002هت/ 1423  1محموه الجليلي  هار العرب اإلسالمي  بيروت لبنان  ط: 

سقالي  مراقبة / ال - درر التامنة يف أعيان المئة الثامنة  أحمد بن علي ابن حجر ال 

يدر اباه/ الهند  ط: ح -لم ارف ال ثمانية محمد عبد الم يد ضتتتتان  مجلس ها رة ا

 .م19٧2هت/ 1392  2

 يل التقييد يف رواة الستتنن وا ستتانيد  محمد بن أحمد  تقي الدين الواستتي  ت:  -

  1كتتمتتال يتتوستتتتتر التتحتتوت  هار التتتتتتتتب التت تتلتتمتتيتتة  بتتيتتروت  لتتبتتنتتان  ط: 

 .م1990هت/1410
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بد  - جب الحنبلي  ت: ه. ع بد الرحمن بن أحمد بن ر لة  ع ناب قات الح يل طب  

هتتتتتتتت /  1425  1الرياض  ط:  -تان الرحمن بن ستتتتليمان ال ثيمين  متتبة ال بي

 .م 2005

ستلستلة ا حاهيث الصتحيحة وشتيء من فقهها وفوا دها  محمد ناصتر الدين بن  -

 1995هتتتت /  1415  1نوح ا لباي  متتبة الم ارف للنشر والتوةيع  الرياض  ط: 

 .م

ستتنن أبي هاوه  ستتليمان بن ا شتت ث  أبو هاوه الستتجستتتاي  ت: محمد محيي  -

 .بيروت -بد الحميد  المتتبة ال صرية  صيدا الدين ع

  1سنن الورمذ،  محمد بن عيسى الورمذ،  أبو عيسى  أحمد محمد شاكر )ج:  -

  وإبراهيم عطوة عوض المتتدرس يف ا ةهر 3  ومحمتتد فؤاه عبتتد البتتاقي )ج: 2

  2   شتتركة متتبة ومطب ة مصتتطوى البابي الحلبي  مصتتر  ط: 5  4الشتترير )ج: 

 .م 19٧5هت /  1395

ايَّلمتتاة التتذهبي  ت: مجموعتتة من  - ستتتتير أعالم النبالء  محمتتد بن أحمتتد بن قتتْ

هتتتت /  1405  3المحققين بئشراف الشيإ ش يب ا رنا وط  مؤسسة الرسالة  ط: 

 .م 1985

شتتتتذرات الذهب يف أ بار من  هب  عبد الحي بن أحمد  ابن ال ماه الْ تر،  -

 وط  عبد القاهر ا رنا وط  هار ابن كثير  الحنبلي  أبو الوالح  ت: محموه ا رنا

 .م1986هت/ 1406  1بيروت  ط:  -همشق 
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ضتتتوء الالمع  هل القرن التاستتتع  محمد بن عبد الرحمن الستتتخاو،  شتتتمس ال -

 .بيروت  لبنان -الدين أبو الخير  منشورات هار متتبة الحياة 

ه ت: . محمو طبقات الشتتتتاف ية التربى  عبد الوهاب بن تقي الدين الستتتتبتي  -

  2محمد الطناحي ه. عبد الوتاح محمد الحلو  هجر للطباعة والنشر والتوةيع  ط: 

 .م1992هت/1413

تواكب السا رة بأعيان المئة ال اشرة  محمد بن محمد الع ،  نجم الدين  ت: ال -

 .م199٧هت/ 1418لبنان  ط:  - ليل المنصور  هار التتب ال لمية  بيروت 

لصتتحيحين  أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل النيستتابور،  مستتتدرك على اال -

 1411  1بيروت  ط:  -ت: مصتتتتطوى عبتتد القتتاهر عطتتا  هار التتتتب ال لميتتة 

 .م1990هت/

 -مستتند اإلمام أحمد بن حنبل  أحمد بن محمد بن حنبل  ت: شتت يب ا رنؤوط  -

ؤستتستتة الرستتالة  عاهل مرشتتد  وا رون  ت: ه.عبد اهلل بن عبد المحستتن الوركي  م

 .م 2001هت /  1421  1ط: 

مشتيخة أبي بتر المراغي  أبو بتر بن الحستين بن عمر  المراغي  تخريج: جمال  -

 الدين أبي الربكات محمد بن موستتتتى المراكشتتتتي المتي  ت: محمد صتتتتالح بن 

 .م 2001هت /  1422  1عبد ال  ي  المراه  جام ة أم القرى  ط: 
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خريج: شتتمس الدين أبي تب بن تقي الدين الستتبتي  م جم الشتتيوخ  عبد الوها -

نبتي را د يوسر ال  -عبد اهلل ابن س د الصالحي الحنبلي  ت: الدكتور بشار عواه 

 .م2004هت/ 1425  1مصطوى إسماعيل ا ع مي  هار العرب اإلسالمي  ط:  -

 هر الذهب يف تاريإ حلب  كامل بن حستتتين البالي الحلبي  الشتتتهير بالع ،  هار -

 .م 1998هت/ 1419  2القلم  حلب  ط: 
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